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Apresentação
Esta publicação compreende os Anais do IX CONNEPI - Congresso
Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação. O material aqui reunido é
composto por resumos expandidos de trabalhos apresentados por
pesquisadores de todo o Brasil no evento realizado em São Luís-MA,
entre os dias 3 e 6 de novembro de 2014, sob organização do Instituto
Federal do Maranhão.
Os resumos expandidos desta edição do CONNEPI são produções
científicas de alta qualidade e apresentam as pesquisas em quaisquer
das fases em desenvolvimento. Os trabalhos publicados nestes Anais
são disponibilizados a fim de promover a circulação da informação
e constituir um objeto de consulta para nortear o desenvolvimento
futuro de novas produções.
É com este propósito que trazemos ao público uma publicação científica
e pluralista que, seguramente, contribuirá para que os cientistas de
todo o Brasil reflitam e aprimorem suas práticas de pesquisa.
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POTENCIAL PARA PRODUÇÃO DE BIOGÁS EM
SUINOCULTURAS DO ESTADO DO TOCANTINS
S. C. T. Brito [IC]¹ | E. A. Silva [IC]1
C. Rosanova [PQ]2 | E. V. P. Sant’Anna [PQ]³

RESUMO
O Estado do Tocantins destaca-se pela produção agropecuária,
em especial a criação de suínos que é uma das atividades pecuária
que mais vem crescendo, em conjunto com a alta produtividade de
grãos no Estado, porém, com o aumento da demanda por carnes e,
consequentemente, o aumento da produção, cresce também a geração
de dejetos que vem se tornando um sério problema ambiental. Estes
dejetos são importantes matérias-primas para produção de biogás,
um combustível semelhante ao gás natural que pode ser convertido
em energia elétrica, térmica ou mecânica podendo suprir várias
necessidades energéticas dentro da propriedade rural, reduzindo os
custos, aumentando os lucros e resultando em sustentabilidade dos
sistemas de produção. O objetivo desse trabalho é mostrar o potencial
de produção de biogás produzido através de dejetos provindos das
suinoculturas no Estado do Tocantins.
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POTENTIAL FOR BIOGAS PRODUCTION IN
SWINE PRODUCTION FARMS IN THE STATE
OF TOCANTINS
ABSTRACT
The State of Tocantins stands out for agricultural production,
particularly pig farming that is one of the activities that ranching
is growing more, together with the high grain yield in the state,
however, with the increased demand for meat and consequently,
the increase in production, there is growing waste generation that
is becoming a serious environmental problem. These waste products
are important raw materials for biogas, a fuel similar to natural gas
that can be converted into electrical, thermal or mechanical energy
can supply various energy needs within the farm, reducing costs,
increasing profits and resulting in sustainability of production
systems. The aim of this work is to show the potential of biogas
produced by waste stemmed from swine production farms in the
state of Tocantins.
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INTRODUÇÃO
A economia do estado do Tocantins é baseada na agricultura e
pecuária, em especial a criação de suínos em sua maioria é movida
por pequenos e médios produtores. A suinocultura é uma atividade
importante do ponto de vista social, econômica e, especialmente,
como instrumento de fixação do homem ao campo. No entanto,
sua expansão têm resultado em aumento na geração de dejetos,
que muitas vezes, são lançados em rios e mananciais, fato este que
remete aos órgãos de controle ambiental, classificarem a atividade
como “potencialmente causadora de degradação ambiental” no que
se refere ao processo de dejetos, sendo enquadrada como de grande
potencial poluidor (OLIVEIRA, 2009).

De acordo com a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do
Tocantins (Adapec/TO, 2012), o estado possui um rebanho suíno
com mais de 271.322 animais. Segundo a Secretaria de Agricultura
e Pecuária do Estado do Tocantins, a maior parte do efetivo suíno
do estado é de criação de subsistência, com uma pequena produção
escalonada em granja, sobretudo nos municípios de Gurupi, Porto
Nacional e Paraíso do Tocantins.
O biogás é um combustível gasoso com um conteúdo energético
elevado semelhante ao gás natural. Este combustível pode ser
utilizado para geração de energia elétrica, térmica ou mecânica em
uma propriedade rural. Contribuindo desta forma para redução dos
custos de produção (SOUZA et al., 2004). O principal componente
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Nesse sentido, a implantação de técnicas voltadas para a minimização
de impactos ambientais e à racionalização do uso da energia através
de utilização de biodigestores no meio rural merece destaque, os quais
se relacionam aos aspectos ambientais e energéticos. O biodigestor é
uma câmara fechada onde é colocado a biomassa (dejetos de suínos),
em solução aquosa, onde sofre decomposição, gerando o biogás.
Atualmente já existem mais de dois mil biodigestores implantados
no Brasil, mas este número ainda é pequeno, se comparado com as
mais de 700 mil propriedades que produzem suínos no território
nacional (ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE SUÍNOS, 2010).

do biogás é o gás metano, que é incolor e altamente combustível,
e não produz fuligem. Em função da participação percentual do
metano na composição do biogás, o poder calorífico deste pode
variar de 5.000 a 7.000 kcal por metro cúbico. Esse poder calorífico
pode chegar a 12.000 kcal por metro cúbico se eliminado todo o gás
carbônico da mistura (DEGANUTTI et al. 2002).
Tabela 1: Composição do biogás.
Gás
Metano
Dióxido de Carbono
Hidrogênio
Nitrogênio
Sulfídrico e Outros

Símbolo
CH4
CO2
H2
N2
H2S, CO, NH3,

% no Biogás
50 - 80
20 - 40
1-3
0,5 - 3
1-5

Fonte: (La Farge, 1979).

Segundo Avellar (2001), é necessária a utilização de geradores para
transformar o biogás em energia elétrica. Já para a obtenção de
energia térmica por biogás, faz-se necessária o uso de fornos, que
queimem o biogás produzindo energia térmica.
4380

Outros principais usos do biogás na propriedade rural juntamente
com seu consumo dos mesmos são:
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Tabela 2: Consumo de biogás por atividade.
Atividades
Cozinhar
Eletricidade (1 KWh)
Iluminação com lampião
Motor combustão interna
Incubador
Chuveiro a gás

Consumo de gás
0,33 m³ / pessoa / dia
0,62 m³
0,12 m³ / hora / lampião
0,45 m³ / HP/ hora
0,71 m³ / m³ espaço interno / hora
0,8 m³ / banho
Fonte: Parchen (1981).

No Brasil, existem 18 empreendimentos geradores de energia elétrica
em operação, que utilizam o biogás como combustível, com capacidade
instalada para 76.308 KW, representando um total de 0,06% de toda
a energia gerada em nosso país (ANEEL, 2012). Esse número ainda
é pouco expressivo se comparado a outras formas de geração de
energia, porém, com o avanço dos estudos e implementação de novas
tecnologias, além da grande produção de suínos que o Brasil possui,

em especial o estado do Tocantins que vem ano a ano se desenvolvendo
nessa atividade, observa-se que o biogás tem potencial para aumentar
a produção de energia nos próximos anos.
O objetivo desse trabalho é mostrar o potencial de produção de
biogás produzido através de dejetos provindos das suinoculturas no
Estado do Tocantins.

MATERIAIS E MÉTODOS
Para analisar o potencial energético que o Estado do Tocantins possui,
transformando dejetos de suínos em biogás, buscou-se, através
de pesquisa exploratória, fazer um levantamento para relacionar
a quantidade de suínos existentes no estado, com a quantidade de
dejetos que é produzida, e com isso, estimar a quantidade de energia
que essa atividade poderá gerar, através de cálculos de conversão de
dejetos para biogás.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Tabela 3. Produção de Resíduos por Suínos nas Macrorregiões Produtoras.
Região
Araguaina

Numero de Cidades Suínos Existentes
17 Cidades

31.792

Produção de
Resíduos Dia
254 m³/dia

Miracema

24 Cidades

50.437

403 m³/dia

Gurupi
Formoso

14 Cidades
13 Cidades

31.694
32.048

254 m³/dia
256 m³/dia

Total

68 cidades

145.971

1.167 m³/dia*

Fonte: (Adapec, 2012). * Se confinados serão gerados 0,008m³/cabeça/dia de resíduo (dejetos + água).
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Com o propósito de produzir energia limpa e minimizar os impactos
ao meio ambiente, o biodigestor apresenta-se como uma alternativa
para a produção de energia das pequenas propriedades rurais e
comunidades do interior produzindo também o biofertilizante que
se destaca como uma excelente alternativa, podendo ser utilizada na
adubação de culturas produtoras de grãos, fruticultura, pastagens,
reflorestamento e mesmo para recuperação de áreas degradadas.
(MENEZES et al. 2009).

A partir dos resultados apresentados na Tabela 3. foi estimada
a quantidade de produção de biogás onde mostra que o estado
do Tocantins produz mais de 1.167 m³ de dejetos suínos. Através
disso, pode-se estabelecer uma relação entre o volume de dejetos
produzidos com o volume de biogás gerado. Segundo Serafim
e Guimarães Filho (2011), estima-se que a cada m³ de dejetos de
suínos ou biomassa pode-se gerar de 0,35 a 0,60 m³ de biogás.
Assim, 1 m³ de biogás equivale a:
0,579 litros de querosene
0,553 litros de óleo diesel
0,454 litros de GLP
0,790 litros de álcool hidratado
1,536 kg de lenha
1,428 kw de energia elétrica
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CONCLUSÃO
O uso de biodigestores em propriedades rurais, aliada à técnicas de
produção de energia a partir dos resíduos provenientes da atividade,
apresenta-se como uma alternativa rentável para o produtor no
estado do Tocantins. Além ser uma excelente alternativa para
o tratamento dos dejetos gerados pelas suinoculturas, tornase economicamente viável quando o biogás e biofertilizante são
utilizados adequadamente. Além disso, pode-se viabilizar a venda
de créditos de carbono, e dessa forma, minimizar os impactos
negativos causados ao meio ambiente.
Sugere-se que sejam realizados estudos considerando as
propriedades de forma isolada, para verificar a viabilidade financeira
da implantação de um sistema com biodigestores, uma vez que os
cálculos deste trabalho foram realizados levando-se em conta o
potencial total do estado do Tocantins na geração de energia.
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BOVINOCULTURA DE LEITE: uma análise
da produção da microrregião do Bico
do Papagaio no norte do estado do
Tocantins
W. L. de Sousa¹ | A. C. Bandeira² | L. B. B. Júnior³ | J. P. L. Milhomem4
I. D. S. Branco5 | P. H. G. da Silva6

RESUMO
O Estado do Tocantins é composto por 139 municípios nos quais 25
destes correspondem a Microrregião do Bico do Papagaio situado ao
norte do estado. Segundo o banco de dados do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatísticas - IBGE, foi possível avaliar quais os
municípios que obtiveram melhor destaque na bovinocultura de
leite levando em consideração os anos de 2009 a 2012, e atentando-se
para os seguintes caracteres: município destaque em maior número
de vacas ordenhadas; município com maior média no rebanho
ordenhado; município destaque em maior produção de leite e, o
município com maior média de produção de leite no período de
quatro anos analisados. Destacando-se portanto, os municípios de
Araguatins, Palmeiras do Tocantins e Ananás como melhores em
produtividade leiteira da Microrregião do Bico do Papagaio.
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Dairy cattle: an analysis of the
production of the micro-region of
Parrot’s Beak in the northern state of
Tocantins
ABSTRACT
Tocantins is composed of 139 municipalities in which 25 of these
correspond to the Parrot’s Beak microrregion located upstate.
According to the database of the Brazilian Institute of Geography
and Statistics - IBGE, it was possible to assess which counties that
had more emphasis in dairy cattle considering the years 20092012, and paying attention to the following characters: Featured
municipality a greater number of cows milked; municipality with
the largest average herd milked; Municipality highlighted in greater
milk production and the municipality with the highest average milk
production during the four years analyzed. Highlighting therefore
the municipalities of Araguatins, palm trees and pineapples as best
Tocantins in milk productivity of the micro-region Parrot’s Beak.
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INTRODUÇÃO
O Estado brasileiro do Tocantins conta com 139 municípios, e desses,
25 correspondem a Microrregião do Bico do Papagaio pertencente
à Mesorregião Ocidente do Tocantins. Sua população foi estimada
em 2006 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE
em 198.388 habitantes os quais estão divididos nos 25 municípios
pertencentes à Microrregião (IBGE, 2006).
Segundo Chinelato (2008), o estado de Tocantins possui grande
potencial para atividade leiteira, entretanto, os baixos índices
produtivos vêm desestimulando os produtores. De acordo com
Zaccal et al. (2005), as regiões onde a pecuária leiteira está sendo
incentivada estão localizadas mais ao Norte do País e principalmente
em regiões de cerrado, destacando-se em termos produtivos a
Mesorregião Ocidental do Tocantins ocupa o 16º lugar dentre as
Mesorregiões de maior crescimento relativo no período de 1994 a
2003. Tendo isso em vista, o levantamento da produção leiteira nos
anos 2009 a 2012, torna-se necessário para maximizar a produção
leiteira no Estado.

MATERIAIS E MÉTODOS
A apreensão de conhecimentos por meio de caráter bibliográfico é
uma atividade que muito estimulam obtenção e o amadurecimento
de conhecimentos e que é imprescindível em determinada área de
estudos. Deste modo, segundo Ludke (2001) é de suma importância
à valorização de revisão de literatura em qualquer área do
conhecimento.
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Avaliando os dados obtidos através do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE é possível determinar a ascensão ou
declínio de municípios produtores da atividade leiteira, para que
se apliquem correções e incentivos para fortalecer a pecuária no
Tocantins. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é reunir e avaliar
dados secundários sobre a produção leiteira na microrregião do bico
do papagaio e determinar quais cidades se destacam no setor da
bovinocultura de leite.

O levantamento da produção do gado de leite da Microrregião
do Bico do Papagaio foi possível de ser avaliados usando como
fundamental ferramenta o banco de dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE, portanto foram realizados estudos,
levando em consideração um intervalo de quatro anos, de 2009 a
2012. Diante dos dados obtidos, realizou-se a aferição ao município
destaque em maior número de vacas ordenhadas; município com
maior média no rebanho ordenhado; município destaque em maior
produção de leite, e o município com maior média de produção
leiteira no período de quatro anos avaliados.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
De Acordo com Martins (2005) o Cerrado brasileiro está cada vez
mais crescente em importância no cenário de produção nacional
a partir de 1991, significando redução de custo de produção, além
de adesão de produtores novos que se iniciam na atividade com
conceitos modernos e visão empresarial.
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4388

Com base nos estudos realizados obtivemos dados referentes ao
número de vacas ordenhadas e a produção leiteira na microrregião
do Bico do Papagaio, a fim de determinar os municípios que se
destacam e influenciam direta ou indiretamente no desenvolvimento
e produção da bovinocultura de leite na microrregião. Tendo como
base segundo o banco de dados do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística - IBGE. A tabela a seguir apresenta uma síntese dos
referidos dados:
Tabela 1: Quantidade de vacas ordenhadas da Microrregião do Bico
do Papagaio.
MUNICÍPIOS
Aguiarnópolis
Ananás
Angico
Araguatins
Augustinópolis
Axixá do Tocantins
Buriti do Tocantins

2009

2010

2011

2012

MÉDIA

1.370
15.200
4.000
8.559
5.034
3.290
2.842

572
16.465
4.263
4.998
2.485
1.506
1.003

590
3.430
1.120
6.960
3.200
1.930
1.500

616
3.589
1.224
6.500
3.000
1.900
1.470

787,00
9.671,00
2.651,75
6.754,25
3.429,75
2.156,50
1.703,75

Cachoeirinha
Carrasco Bonito
Darcinópolis
Esperantina
Itaguatins
Luzinópolis
Maurilândia do Tocantins
Nazaré
Palmeiras do Tocantins
Praia Norte
Riachinho
Sampaio
Santa Terezinha do
Tocantins
São Bento do Tocantins
São Miguel do Tocantins
São Sebastião do Tocantins
Sítio Novo do Tocantins
Tocantinópolis

2.047
1.944
3.200
2.542
3.272
1.884
1.263
2.527
2.606
885
4.200
1.093

2.108
673
3.358
1.284
2.134
1.970
1.321
1.076
3.533
724
4.581
464

360
1.020
1.170
1.770
3.230
620
1.040
1.190
1.650
1.100
1.340
550

371
1.030
1.232
1.790
3.100
692
1.162
1.134
1.823
1.050
1.456
540

1.221,50
1.166,75
2.240,00
1.846,50
2.934,00
1.291.50
1.196,50
1.481,75
2.403,00
939,75
2.894,25
556,75

1.884

730

780

856

1.062,50

1.884
1.822
1.048
3.144
2.516

938
850
852
1.661
2.855

1.320
1.160
1.140
1.910
1.580

1.247
1.120
1.160
2.130
1.689

1.347,25
1.238,00
1.050,00
2.211,25
2.160,00

Total

83.033

62.404

39.890

41.881 56.395,25

Fonte: IBGE - 2011.

Tabela 2: Produção leiteira (em mil litros) da Microrregião do Bico
do Papagaio
MUNICÍPIOS

2009

2010

2011

2012

MÉDIA

Aguiarnópolis
Ananás
Angico
Araguatins
Augustinópolis

905
2.918
740
4.542
3.644

1.647
2.963
814
10.796
537

396
2.513
605
4.698
1.862

420
2.762
648
4.388
1.743

842,00
2.789,00
701,75
6.096,00
1.946,50
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Ao analisar a Tabela 1, fica possível determinar que o município em
destaque no rebanho de vacas ordenhadas no ano correspondente
e média geral no intervalo de quatro anos analisados foi a cidade
de Ananás - TO, se destacando com um maior plantel de vacas
ordenhadas na Microrregião do Bico do papagaio e com maior média
geral, seguido pelos municípios de Araguatins-TO e AugustinópolisTO. Destancando-se também junto aos três primeiros municípios
Itaguatins, Riachinho, Angico, Palmeiras do Tocantins, Sítio Novo,
Tocantinópolis e Axixá do Tacantins em rebanho ordenhado e média
geral respectivamente, nos anos analisados.

Axixá do Tocantins
Buriti do Tocantins
Cachoeirinha
Carrasco Bonito
Darcinópolis
Esperantina
Itaguatins
Luzinópolis
Maurilândia do Tocantins
Nazaré
Palmeiras do Tocantins
Praia Norte
Riachinho
Sampaio
Santa Terezinha do
Tocantins
São Bento do Tocantins
São Miguel do Tocantins
São Sebastião do Tocantins
Sítio Novo do Tocantins

2.030
1.772
713
1.339
1.120
1.732
2.252
249
840
1.741
1.795
609
1.220
693

3.253
2.166
738
1.454
1.188
2.773
4.609
256
866
2.324
7.613
1.564
1.365
1.002

1.077
872
194
606
632
969
1.725
335
580
843
1.030
634
720
307

1.075
854
202
610
664
1.058
1.650
369
642
815
1.149
605
781
302

1.858,75
1.416,00
461,75
1.002,25
901,00
1.633,00
2.559,00
302,25
732,00
1.430.75
2.896,75
853,00
1.021,50
576,00

1.694

2.102

550

603

1.237.25

1.299
1.256
517
2.165

2.701
1.853
1.840
4.784

855
651
669
1.100

833
629
681
1.227

1.422,00
1.097,25
926,75
2.319,00

Tocantinópolis

1.737

1.935

1.000

1.069

1.435,25

Total

35.432

61.579

27.464

25.779 38.456,75

Fonte: IBGE -2011.
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Na análise da Tabela 2, pôde-se definir que o município de
Araguatins - TO também é destaque em produção leiteira nos anos
de 2009 a 2012 segundo dados do IBGE, seguido pelos municípios
de Palmeiras do Tocantins e Ananás no ranking dos três maiores
produtores da microrregião, havendo um decréscimo representativo
no ano de 2011 e um acréscimo significativo nos anos de 2009 a
2010 sendo imprescindível para o crescimento da média anual dos
mesmos. É importante fazer notório que os municípios de Itaguatins,
Augustinópolis, Axixá do Tocantins, Esperantina, Tocantinópolis,
Nazaré e São Bento do Tocantins também seguem em destaque
junto aos três primeiros produtores de leite de vaca da Microrregião
do Bico do Papagaio, respectivamente.
Por isso, para o Instituto Sociedade, População e Natureza (ISPN,
2003), considerando-se os dados mapeados, são caracterizados
seis Arranjos Produtivos Locais (APL) relacionados à agropecuária
e agroextrativismo no estado do Tocantins: a) Bico do Papagaio

(bovinocultura e a integração de apicultura, babaçu, frutas do cerrado
e pesca artesanal); b) Vale do Araguaia (pesca artesanal, apicultura e
frutas do cerrado); c) Norte (frutas do cerrado, apicultura e babaçu);
d) Nordeste (frutas do cerrado e apicultura); e) Belém-Brasília
(apicultura e frutas do cerrado); e f) Jalapão (artesanato, apicultura
e frutas do cerrado).
O consumo brasileiro de leite vem crescendo nos últimos anos,
sendo muito variável a quantidade de leite disponível por habitantes
em cada País. A Organização Mundial Para a Saúde recomenda que
cada indivíduo consume, em média 600ml/dia ou 219 litros/ano na
forma de leite fluído ou derivados. Este consumo está diretamente
relacionado com a renda per capita da população. A medida que cresce
o PIB (Produto Interno Bruto) e melhora a distribuição de renda no
País, aumenta o consumo de leite e derivados lácteos da população,
conforme estabelece MARTINS, ZACCAL e GOMES (2005).
Ainda na perspectiva de ISPN (2003), as atividades relacionadas ao setor
agrícola, como no caso da bovinocultura de leite, concentram-se no
Bico do Papagaio, devido à ocorrência dos recursos naturais e da grande
quantidade de terra disponível para investimentos. O desenvolvimento
da mesorregião do Bico do Papagaio permitirá um maior dinamismo
de uma região rural, que possui anseios de investimentos na área
agrícola com base no desenvolvimento sustentável, e assim evitar as
práticas de exploração predatória de imensos recursos naturais dessa
região localizada no meio-norte do país.
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Quanto à microrregião do Bico do Papagaio, no Norte do Estado
do Tocantins, os resultados mostram que a produção, oferta e
demanda de leite vêm caminhando e crescendo juntos, exigindo de
todos os agentes econômicos que fazem parte da cadeia produtiva
de leite alterações para se adequar as exigências do mercado
globalizado, tais como aumento da oferta de produtos de maior
valor agregado, racionalização da coleta, concentração da indústria
leiteira, requerimentos de escala, profissionalização da produção

Zootecnia

CONCLUSÃO

primária, dentre outras medidas importantes. No que se diz respeito
ao agronegócio do leite e seus derivados, desempenham um papel
relevante no suprimento de alimentos e na geração de emprego e
renda para a população.
Nesta perspectiva, levando em consideração os estudos apresentados
no referente artigo conclui-se que o Município de Araguatins além de
ocupar a segunda posição no número rebanho de ordenhado obteve
maiores resultados na produção de leite no período de 2009 a 2012.
Sendo que o município de Ananás possui o maior rebanho de vacas
ordenhadas nos mesmo anos, e ocupando a segunda posição em
produção leiteira nos anos correspondentes. Vale ressaltar que teve
um decréscimo na produção leiteira no ano de 2011, porém houve
um aumento significativo na produção leiteira a partir nos anos de
2009 a 2010, sendo como fator essencial para o desenvolvimento da
bovinocultura de leite da Microrregião do Bico do Papagaio.
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EFEITO DA FREQUÊNCIA DE IRRIGAÇÃO
NA PALMA FORRAGEIRA MIÚDA, GÊNERO
Nopalea
A. M. C. Nunes¹ | L. R. de L. Nunes1 | E. C. de Vasconcelos²
R. H. D. da Silva2 | A. J. R. Oliveira1 | A. L. e Silva³

RESUMO
Com o objetivo de avaliar o desenvolvimento fisiológico da
Palma Forrageira Miúda (Nopalea cochenillifera), foi realizado
um experimento de cultivo em vasos nas condições de campo no
perímetro irrigado Jaguaribe-Apodi no Estado do Ceará, Brasil. O
delineamento utilizado foi inteiramente casualizado tendo quatro
tratamentos com oito repetições. Os tratamentos foram: T1- sem
irrigação; T2 - uma irrigação por semana 500 ml.planta-1; T3 duas irrigações por semana 500 ml.planta-1 em dias alternados e
T4 - três irrigações por semana 500 ml.planta-1 em dias alternados.
As varáveis analisadas foram número de brotações (NB) e número
de cladódios vingados (NC), onde diante do exposto o melhor
tratamento foi T3 - duas irrigações por semana de 500 ml.planta-1
com influência tanto na emissão de brotos, como no vingamento
dos cladódios, desta forma para esta variedade este é o manejo de
irrigação recomendado.
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EFFECT OF THE FREQUENCY OF IRRIGATION
IN FORAGE PALM MIÚDA GENDER Nopalea
ABSTRACT
Aiming to evaluate the physiological development of forage Palm
‘Miúda’ (Nopalea cochenillifera), an experiment of cultivation in
pots was conducted under field conditions in irrigated perimeter
Jaguaribe-Apodi in Ceará State, Brazil. The experimental design was
completely randomized with four treatments and eight replicates. The
treatments were: T1 - no irrigation; T2 - irrigation once a week 500
mL.plant-1; T3 - irrigation twice a week 500 mL.plant-1 on alternate
days; and T4 - three irrigations per week 500 mL.plant-1 on alternate
days. The variables analyzed were the number of shoots (NB) and
the number of avenged cladodes (NC). After the exposed, the best
treatment was the T3, with influence in both the issuance of shoots,
as in the setting of cladodes. Thus, this irrigation management is
recommended for this variety of forage Palm.
KEY-WORDS: water management , shoot, prodction.
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INTRODUÇÃO
A região semiárida é caracterizada pela irregularidade das chuvas,
além de baixos índices pluviométricos, o que dificulta a produção
de alimento em quantidade e qualidade para os animais, uma vez
que a pecuária possui uma grande importância econômica e social,
servindo de fonte de renda para muitas famílias.

Segundo Santos (2006), essa adaptação às regiões secas deve-se
necessariamente ao mecanismo fotossintético CAM, caracterizado
pelo fechamento estomático durante o dia, que traduz em economia
de água. Entretanto, durante o período chuvoso e com adequada
disponibilidade de nutrientes, pode ajustar o padrão de captação
de CO2, abrir seus estômatos durante o dia e, consequentemente,
aumentar a produtividade líquida, o que assegura maiores reservas
para a seca.
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Segundo Nobel (2001), a eficiência do uso da água é a relação
entre a captação atmosférica do CO2 e a perda diária de água que
é uma medida da quantidade de água para produzir produtos
fotossintéticos e, portanto, biomassa vegetal. Em condições de
boa rega, essa eficiência é de quase 3 (três) vezes maior na Palma
forrageira do que nas plantas representativas C4 e cerca de 5 vezes
maior do que nas plantas C3, o que se deve à quantidade relativa de
transpiração diária.
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A palma Forrageira apresenta excelentes adaptações ao clima
semiárido, sendo cada órgão da planta como raízes, as folhas, os acúleos,
a flor e o fruto adaptados de extrema eficiência no aproveitamento
da água, principalmente o metabolismo ácido crassuláceo (CAM), o
que a diferencia da maioria das outras plantas (Borba et al. 2008).
Para Medeiros et al. (2004), a palma apresenta elevada produtividade
quando submetida a bons tratos culturais, boa reserva de água, além
de ser cultura já incorporada ao processo produtivo da região, sendo
muito utilizada para alimentar ruminantes.

A palma forrageira também está propícia ao ataque de pragas, dentre
elas, a Cochonilha do Carmim, sendo uma praga de difícil controle,
tendo como solução a escolha de espécies resistentes, na qual

segundo Vasconcelos (2002), a variedade miúda é uma importante
opção. A Palma miúda também chamada de doce é uma planta de
porte bem pequeno e caule bastante ramificado.
Para se obter um máximo rendimento da cultura, algumas condições
climáticas devem ser levadas em consideração, das quais segundo
Santos et. al (2006), áreas com 400 a 800 mm anuais de chuva,
umidade relativa acima de 40% (Viana, 1969) e temperatura diurna/
noturna de 25 a 15ºC (Nobel, 2001).
A palma forrageira apresenta grande vantagem por ser uma cactácea
bem adaptada às adversidades climáticas da região, de fácil plantio e
elevada produção de Matéria Seca (MS) por hectare (Oliveira et al., 2007).
Apesar de existir uma má distribuição de chuvas na região do
semiárido, existem reservatórios de água, como açudes, barragens,
rios perenizados que acumulam água no período chuvoso que podem
vir a serem utilizados na irrigação dando as mínimas condições para
o desenvolvimento e produção da cultura.
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As condições da região da Chapada do Apodi, no Ceará, não atendem
as condições mínimas exigidas para um bom desenvolvimento
fisiológico da palma forrageira. Desta forma o objetivo do trabalho
foi avaliar a influência da irrigação no desenvolvimento fisiológica
dessa cactácea.
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MATERIAIS E MÉTODOS
O experimento foi realizado nas condições de campo na Unidade de
Ensino e Pesquisa (UEPE) do IFCE, onde as plantas foram cultivadas
em vasos em área aberta do perímetro irrigado Jaguaribe-Apodi, em
Limoeiro do Norte, CE. Iniciou-se no dia 01/10/2013 finalizando no
dia 20/12/2013 totalizando 80 dias de observação. A UEPE encontrase em uma área de relevo plano, nas coordenadas de 050 10’ 53” S e
380 00’ 43” W , altitude de 146 m. Vale ressaltar que nesse período não
houve incidência de chuvas, apresentando uma umidade média de
35% e 87,41% diurna e noturna, respectivamente. E uma temperatura
média de 34,86 0C e 21,91 0C, diurna e noturna, respectivamente.

O método de avaliação aplicado foi o delineamento inteiramente
casualizado, com oito repetições e variação na irrigação, sendo
feita a distribuição dos tramentos através de sorteio. No início do
experimento a raquete foi colhida aleatoriamente, apresentandose turgida, de cor verde escuro, aspecto vigoroso e não tinha
doenças. Após o corte ficou em local sombreado para a cicatrização
e passados cinco dias foi feito o plantio nos vasos sendo enterrado
aproximadamente dois terços da raquete. O solo utilizado foi na
proporção 3:1 (três partes de solo para uma parte de composto).
No local do experimento as raquetes foram postas no sentido lesteoeste para que pudessem aumentar a área de absorção da luz solar.
A irrigação dos tratamentos foi feita através de recipientes com
capacidade de 1000 ml. Os tratamentos testados corresponderam a
quatro tipos: T1 - sem irrigação; T2 - uma irrigação por semana de
500 ml.planta-1; T3 - duas irrigações por semana de 500 ml.planta-1
em dias alternados e T4 - três irrigações por semana de 500
ml.planta-1 em dias alternados. A coleta de dados era realizada uma
vez por semana, onde era feita a contagem de brotos e cladódios.
As variáveis analisadas foram o número de brotações (NB) e o número
de cladódios vingados (NC), as quais foram submetidas à análise de
variância e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de
significância por meio da utilização do software SisVar versão 5.3.
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De acordo com as variáveis estudadas (Tabela 1), número de
cladódios (NC) e número de brotos (NB), a análise estatística não
mostrou significância em relação para os tratamentos T1 - sem
irrigação e T2 - uma irrigação por semana de 500 ml.planta-1,
entretanto, estes apresentaram significância entre os tratamentos T3
- duas irrigações por semana de 500 ml.planta-1 em dias alternados e
T4 - três irrigações por semana de 500 ml.planta-1 em dias alternados.
Os tratamentos T3 - duas irrigações por semana de 500 ml.planta-1 em
dias alternados e T4 - três irrigações por semana de 500 ml.planta-1
em dias alternados, não apresentaram significância.
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Tabela 1: Valores médios das variáveis números de brotos (NB) e
número de cladódios (NC) da palma miúda mediante diferentes
frequências de Irrigação.
Tratamento

Características Avaliadas

1
2
3
4
CV %

NB*
0b
0b
7, 125a
11, 500a
78,79

NC*
0b
0b
7, 125a
11, 250a
77,88

Média geral

4,656

4,594

*Médias seguidas por letras distintas nas colunas diferem entre si, pelo teste de Tukey (P<0,05). Fonte: Dados da
Pesquisa de Campo, realizada pelos bolsistas do Laboratório de Forragicultura, IFCE - Limoeiro do Norte.
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A partir dos resultados obtidos, pode-se observar que a influência
da irrigação teve um efeito positivo no desenvolvimento fisiológico
da planta, onde o tratamento T4 - três irrigações por semana de 500
ml.planta-1 em dias alternados apresentou melhor desenvolvimento
fisiológico, contudo não mostrou diferença estatística entre o T3 duas irrigações por semana de 500 ml.planta-1 em dias alternados.
Diante do exposto o melhor tratamento é o T4 - três irrigações por
semana de 500 ml.planta-1 em dias alternados onde este apresentou
melhor desenvolvimento fisiológico.
Segundo Santos et al. (2011) A palma forrageira pode alcançar alta
produtividade se manejada corretamente, com sistema de plantio
adequado, tratos culturais, intensidade e frequência de corte que
levem em consideração a capacidade fotossintética da cultura.
Wanderley et al. (2009) observou resposta ao desenvolvimento em
cultivo irrigado de palma forrageira, no período de seca na Região do
Sertão Central Cabugi, no Rio Grande do Norte. Resultados obtidos
por Guerra et al. (2005), estudando variedades de palma, mostram
que em condições de déficit hídrico na maior parte do ano, as plantas
perdem bastante água durante a noite, e esta não sendo compensada
durante o dia resultou no menor desenvolvimento da cultura.
Através das observações a campo, foi possível perceber a existência
de dois manejos de irrigação, sendo um para manutenção, onde
não houve produção, sendo essas características apresentadas pelo

tratamento T1 - sem irrigação e T2 - uma irrigação por semana de 500
ml.planta-1; e a irrigação para produção, exposto pelo tratamento T3
- duas irrigações por semana de 500 ml.planta-1 em dias alternados
e T4 - três irrigações por semana em dias alternados, onde houve
produção de cladódios.
Quanto ao tratamento T1, as plantas que não receberam irrigação
verificou-se que as mesmas encontravam-se flácidas e um pouco
enrugadas, fato resultante da desidratação devido às condições
climáticas locais. Para Oliveira et al. (2011), umidade relativa baixa e
temperaturas noturnas elevadas encontradas em algumas regiões do
semiárido podem justificar o menor desenvolvimento e até mesmo
a morte da palma.

CONCLUSÃO
A partir dos resultados obtidos e mediante as condições em que
foi realizado o experimento, pode-se concluir que a irrigação tem
uma influência positiva no desenvolvimento fisiológico da palma.
Onde é possível afirmar a existência de dois manejos de irrigação,
um para manutenção, sendo essas características apresentadas pelo
tratamento T2 - uma irrigação por semana de 500 ml.planta-1; e
outro para produção, exposto pelo tratamento T4 - três irrigações
por semana de 500 ml.planta-1 em dias alternados, no qual
apresentou elevado desenvolvimento fisiológico em relação aos
demais tratamentos.
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FREQUÊNCIA DE IRRIGAÇÃO NO
DESENVOLVIMENTO FISIOLÓGICO DA
PALMA FORRAGEIRA ORELHA DE ELEFANTE
MEXICANA
V. R. CHAVES 1 | L. R. DE L. NUNES¹ | E. C. DE VASCONCELOS 2
R. H. D. DA SILVA2 | A. M. C. NUNES¹ | J. R. da SILVA3

RESUMO
Com o objetivo de avaliar o desenvolvimento da Palma Forrageira
Orelha de Elefante Mexicana (Opuntia instricta), foi realizado um
experimento de cultivo nas condições de campo no perímetro
irrigado Jaguaribe-Apodi no Estado do Ceará, Brasil. O delineamento
utilizado foi inteiramente casualizado, tendo quatro tratamentos com
oito repetições. Os tratamentos foram: T1 - sem irrigação; T2 - uma
irrigação por semana de 500 ml.planta-1; T3 - duas irrigações por
semana de 500 ml.planta -1 em dias alternados e T4 - três irrigações
por semana de 500 ml.planta-1 em dias alternados. As variáveis
estudadas foram número de cladódios vingados (NC) e Número
de brotações (NB), onde diante do exposto, o melhor tratamento
foi o T3 - duas irrigações por semana de 500 ml.planta-1 em dias
alternados, com influencia positiva tanto na emissão de brotos como
no vingamento dos cladódios, desta forma para esta variedade esse é
o melhor manejo de irrigação recomendado.
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FREQUENCY OF IRRIGATION IN FORAGE
PALM ORELHA DE ELEFANTE MEXICANA
ABSTRACT
Aiming to evaluate the productive development of forage Palm
“Orelha de Elefante Mexicana” (Opuntia instricta), an experiment of
cultivation in pots was conducted under field conditions in irrigated
perimeter Jaguaribe-Apodi in Ceará State, Brazil. The experimental
design was completely randomized with four treatments and four
replicates. The treatments were: T1 - no irrigation; T2 - irrigation
once a week 500 mL.plant-1; T3 - irrigation twice a week 500
mL.plant-1 on alternate days; and T4 - three irrigations per week
500 mL.plant-1 on alternate days. The variables analyzed were the
number of shoots (NB) and the number of avenged cladodes (NC).
After the exposed, the best treatment was the T4 - three irrigations
per week 500 mL.plant-1 on alternate days, with influence in both the
issuance of shoots, as in the setting of cladodes. Thus, this irrigation
management is recommended for this variety of forage Palm.
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Introdução
Nos últimos anos, a palma (Opuntia e Nopalea) por ser uma cactácea
que apresenta características morfofisiológicas de adaptação as
condições de semiárido, passou a ser cultivada em larga escala
pelos criadores das bacias leiteiras do Nordeste, principalmente de
Pernambuco e Alagoas (Dubeux Júnior et al.,2010), podendo vir a
ser uma solução para alimentar rebanhos no período de estiagem.

Para se obter um máximo rendimento da cultura, algumas condições
climáticas devem ser levadas em consideração, das quais segundo
Santos et al. (2006), áreas com 400 a 800 mm anuais de chuva.
Além da água, a umidade do ar também exerce grande influência
no rendimento da palma. Na opinião de Motta (1958), a faixa de 55
a 60% de umidade noturna é ideal. A alta umidade relativa do ar, à
noite, parece ser o fator climático de maior importância para o bom
desempenho da cultura, devendo ser acima de 40% (Viana, 1969). E
a temperatura diurna/noturna de 25 a 150C (Nobel, 2001).
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De acordo com Trovão et al. (2004), os aspectos adaptativos da palma
estão relacionados à eficiência do uso da água pelas plantas. Por ter
sistema metabólico MAC (Metabolismo Ácido das Crassuláceas),
onde a planta abre seus estômatos durante a noite e os fecha durante
o dia, diminuindo as percas por evapotranspiração, apresentando
elevada eficiência no uso da água, sendo capaz de produzir uma
forragem com alto valor energético, capaz de suportar o clima
da região. De acordo com Sampaio (2005), plantas que possuem
esse mecanismo destacam-se pela eficiência de uso da água, uma
vez que estudos têm constatado que a proporção de utilização
deste líquido é de aproximadamente 50:1, ou seja, 50 kg de água
para cada quilograma MS produzida, enquanto as plantas C3 e C4
apresentam eficiências por volta de 1000:1 e 500:1, respectivamente.
Santos et al. (2006), afirmam que durante o período chuvoso e
com adequada disponibilidade de nutrientes, a planta pode ajustar
o padrão de captação de CO2, abrir seus estômatos durante o dia
e, consequentemente, aumentar a produtividade líquida, o que
assegura maiores reservas para a seca.

Devido à má distribuição das chuvas e características climáticas
desfavoráveis, o cultivo da palma forrageira tanto na região
Jaguaribana como a região da chapada do Apodi apresentam algumas
limitações, porém esse problema pode ser solucionado com o uso
da irrigação já que ambas as regiões possuem projetos irrigados,
rios perenizados, açudes, que amenizam essas condições. Desta
forma, o objetivo do trabalho foi avaliar a influência da irrigação no
desenvolvimento fisiológico dessa cactácea.

MateriaIS e métodos
O experimento foi realizado nas condições de campo na Unidade
de Ensino e Pesquisa (UEPE) do IFCE, em Limoeiro do Norte, CE,
no perímetro irrigado Jaguaribe-Apodi. Área localizada a 050 10’ 53”
S e 380 00’ 43” W, estando a 146 m de altitude. Iniciou-se no dia
01/10/2013 finalizando no dia 20/12/2013 totalizando 80 dias de
observação. Vale ressaltar que nesse período não houve incidência
de chuvas, apresentando uma umidade média de 35% e 87,41%
diurna e noturna, respectivamente. E uma temperatura média de
34,86 0C e 21,91 0C, diurna e noturna, respectivamente.
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O experimento foi conduzido no período de 01 de outubro a 20
dezembro de 2013, em vasos redondos de 7 litros, contendo substrato
formulado na proporção de três partes de solo para uma parte de
composto orgânico. Foram utilizadas raquetes túrgidas, de cor verde
escuro, aspecto vigoroso e sem doenças, colhidas no laboratório de
forragicultura do IFCE Campus Limoeiro do Norte, sendo colocada
uma raquete por vaso e enterrado aproximadamente dois terços do
comprimento da raquete. As raquetes foram submetidas ao processo
de cura antes de serem colocadas nos vasos, por meio da secagem
em sombra durante 5 dias após a colheita.
No local do experimento os vasos foram postos no sentido leste-oeste
para que pudessem aumentar a área de absorção da luz solar. Os
tratamentos empregados corresponderam a quatro frequências de
irrigação: T1 - sem irrigação; T2 - uma aplicação por semana de 500
ml.planta-1; T3 - duas irrigações por semana de 500 ml.planta-1 em
dias alternados e T4 - três irrigações por semana de 500 ml.planta-1
em dias alternados.

Os caracteres avaliados foram o número de brotações (NB) e o
número de cladódios vingados (NC), o delineamento estatístico
utilizado foi inteiramente casualizado, com quatro tratamentos
e oito repetições. Os dados obtidos foram submetidos a análise
de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de
significância por meio da utilização do software Sisvar versão 5.3.

Resultados e Discussões
De acordo com as variáveis estudadas, número de cladódios (NC) e
número de brotos (NB). A análise estatística mostrou efeito significativo
para os tratamentos sobre os caracteres avaliados(Tabela 1) Para o
número de brotos (NB) o melhor resultado foi obtido com três irrigações
por semana, enquanto que para o número de cladódios (NC) o melhor
resultado foi obtidos com duas e três irrigações por semana.
Com apenas uma irrigação por semana não houve aumento para
o número de brotos (NB) e número de cladódios (NC), T1 - sem
irrigação e T2 - uma irrigação por semana de 500 ml.planta-1, da
mesma forma os tratamentos T2 - uma irrigação por semana de 500
ml.planta-1 e T3 - duas irrigações por semana de 500 ml.planta-1 em
dias alternados, também não apresentaram significância. Entretanto,
entre os tratamentos T1 - sem irrigação e T3 - duas irrigações por
semana de 500 ml.planta-1 em dias alternados houve significância.
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Tabela 1: Valores médios das variáveis números de brotos (NB) e
número de cladódios (NC) da palma Orelha de Elefante mediante
diferentes frequências de Irrigação.
Tratamento
1
2
3
4
CV
Média geral

Características Avaliadas
NB*
NC*
0,375c
0,375c
1,125bc
1,125bc
b
2,750
2,750a
a
5,375
5,375a
62,89
62,89
2,406
2,406

*Médias seguidas por letras distintas nas colunas diferem entre si, pelo teste de Tukey (P<0,05).
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O tratamento T4 - três irrigações por semana de 500 ml.planta-1 em
dias alternados, apresentou-se como o melhor.

A partir dos resultados obtidos, pôde-se observar que a influência
da irrigação teve um efeito positivo no desenvolvimento fisiológico
da planta, onde o tratamento T4 - três irrigações por semana
de 500 ml.planta-1 em dias alternados proporcionou melhor
desenvolvimento fisiológico.
Para Medeiros et al. (2004), a palma apresenta elevada produtividade
quando submetida a bons tratos culturais, boa reserva de água, além
de ser cultura já incorporada ao processo produtivo da região, sendo
muito utilizada para alimentar ruminantes. Wanderley et al.(2009),
observou resposta ao desenvolvimento em cultivo irrigado da palma
forrageira, no período seco, na Região do Sertão Central Cabugi, no
Rio Grande do Norte. Resultados obtidos por Guerra et al. (2005),
estudando variedades de palma, mostram que em condições de
déficit hídrico na maior parte do ano, as plantas perdem bastante
água durante a noite, e esta não sendo compensada durante o dia
resultou no menor desenvolvimento da cultura.
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Foi possível observar que a irrigação uma vez por semana foi
suficiente para mantar as plantas turgidas e vigorosas, porém não foi
observado aumento no desenvolvimento, quanto as plantas irrigadas
quatro vezes por semana estas apresentaram um grande aumento no
seu desenvolvimento.
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Conclusão
A irrigação tem uma influência positiva na emissão de brotações,
e quanto no número de cladódios vingados. A melhor frequencia
de irrigação para a Palma Forrageira Orelha de Elefante Mexicana
(Opuntia instricta) foram três irrigações por semana de 500 ml
planta-1 em dias alternados.
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No estado de Tocantins a apicultura tornou-se uma alternativa de
fonte de renda principal ou como fonte complementar, cada vez
mais explorada pela agricultura familiar do estado. O objetivo
deste trabalho foi obter dados sobre a situação da comercialização
dos produtos apícolas produzidos no Tocantins, com finalidade de
identificar os produtos produzidos e comercializados para ver se
estão de acordo com os valores de média nacional. As informações
foram coletadas através de questionários e, entrevistas. Dos
produtos comercializados no varejo, 82% não possuem rótulo e dos
18% que possuem, não existem informações consistentes sobre a
conformidade dos rótulos com a legislação pertinente e apenas 5%
dos produtos produzidos possuem análise laboratorial. Em relação
aos valores de comercialização, 93% do mel produzido obteve
no varejo uma média de R$7,50 (sete reais e cinquenta centavos)
o quilograma e 73% do mel comercializado no atacado obteve
uma média de R$ 4,75 (quatro reais e setenta e cinco centavos) o
quilograma. Da cera comercializada no varejo, 53% alcançou R$
14,50 (catorze reais e cinqüenta centavos) o quilograma, enquanto
47% da cera comercializada no atacado alcançou R$ 7,00 (sete
reais) o quilograma. 45% da própolis comercializada no varejo
alcançou valores acima de R$ 60,00 (sessenta reais) o quilograma,
enquanto no varejo a média foi de R$ 53,00 (cinqüenta e três reais)
o quilograma. Conclui-se que em relação ao mercado os produtos
apícolas precisam ser melhorados, para que os mesmos cumpram as
exigências da legislação garantindo acesso a novos mercados além
do incremento e diversificação da produção.

MARKETING OF DERIVATIVES OF
BEEKEEPING TOCANTINENSE
ABSTRACT
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In the state of Tocantins beekeeping has become a major source of
alternative or as a complementary source, increasingly exploited
by family farmers of the state income. The aim of this study was to
obtain data on the situation of the marketing of apiculture products
produced in Tocantins, in order to identify the products produced and
marketed to see if they agree with the values of the national average.
Data were collected through questionnaires, interviews. Products
sold in retail outlets, 82% have no label and the 18% who have, there
is no consistent information about the compliance of the labels with
the relevant legislation and only 5% of the products produced have
laboratory analysis. Regarding the values of marketing, 93% of the
honey produced in retail obtained an average of R$ 7.50 (seven reais
and fifty cents) per kilo and 73% of the honey sold in wholesale
scores a R$ 4.75 (four dollars and seventy -five cents) per kilo. Wax
marketed in retail, 53% to R$ 14.50 (fourteen dollars and fifty cents)
per kilo, while 47% of the wax sold wholesale to R$ 7.00 (seven reais)
per kilo. 45% of propolis marketed in retail reached values up to R$
60.00 (sixty dollars) per kilo, while the retail average was R$ 53.00
(fifty-three dollars) a kilogram. It is concluded that in relation to
the market for bee products need to be improved so that they meet
the requirements of legislation guaranteeing access to new markets
besides the increase and diversification of production.
KEY-WORDS: petroleum, environmental risks, drilling rig, the risk maps.

INTRODUÇÃO
A apicultura é uma atividade que pode ser desenvolvida por pequenos
produtores com um retorno significativo e baixo impacto ao meio
ambiente (SCHOWALTER, T.D, 2000), é considerada uma atividade
socioeconômica conservadora das espécies vegetais nativas,
possibilitando a utilização permanente desses recursos naturais. A
cadeia produtiva da apicultura envolve cerca de 350 mil pessoas no
Brasil, sendo a maioria de pequenos produtores e a atividade gera
renda e ocupação, ajudando a fixar o homem no campo. Segundo a
Confederação Brasileira da Apicultura (CBA), a produção nacional
é de cerca de 40 mil toneladas, levando o Brasil ao quinto lugar no
ranking de produtores mundiais (SEBRAE, 2006).
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No estado de Tocantins a apicultura tornou-se uma alternativa de
fonte de renda principal ou como fonte complementar, cada vez
mais explorada pela agricultura familiar do estado. O mercado
dos produtos apícolas tocantinenses, com destaque para o mel,
vem se mostrando promissor, principalmente pelas características
ambientais encontradas que imprimem um bom padrão de qualidade
aos produtos. Entretanto, a atividade exige profissionalização, há
a necessidade de ampliação do nível de capacitação, em todas as
etapas da cadeia de produção e de comercialização, inclusive com o
enfoque de que a ocupação na apicultura deve ser exercida como a
atividade econômica principal do indivíduo, pois ainda é vista, por
muitos, como uma atividade secundária e paralela às suas atividades
profissionais. Requer profissionalização para render boas safras. A
competitividade é um indicador de resultado e reflete a adequação
do setor aos padrões de concorrência no mercado em que participa
e tem a vantagem de condensar inúmeros fatores que refletem o
desempenho do setor Silva (2005). Os últimos estudos feitos sobre
comercialização da produção apícola tocantinense destacam que,
em geral os problemas relativos à competitividade da produção
tocantinense no mercado regional abrangem a falta de incentivos
por parte do governo, e carga tributaria elevada e exportação
passiva (MORAES et. Al., 2010). Por esta razão os promotores do
desenvolvimento da atividade carecem de informações para nortear

suas ações a respeito da comercialização de seu produto. O objetivo
deste trabalho foi obter dados sobre a situação da comercialização
dos produtos apícolas produzidos no Tocantins, com a finalidade
de identificar os produtos produzidos e comercializados para ver se
estão de acordo com os valores de média nacional.

MATERIAIS E MÉTODOS
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A pesquisa foi conduzida durante o período de março a maio de
2013 e foi realizada, em parceria com a Secretaria de Agricultura
do Estado de Tocantins- SEAGRO e Federação Tocantinense de
Apicultura- FETOAPI, de forma descritiva como pesquisa de
campo, com coleta de dados em municípios pertencentes à Região
Norte, Sul e Central do Estado de Tocantins relativos a safra
apícola do ano de 2012. As informações foram coletadas através de
questionários, entrevistas e coleta de depoimentos, a pessoas que
vão desde apicultores, técnicos municipais e estaduais e membros
de associações de apicultores nos municípios em que elas estejam
implantadas, compradores/atravessadores/empresas que compram
produtos apícolas produzidos. O uso de questionários ou entrevistas
variou em função do grau de escolaridade do público. Para pessoas
que eram alfabetizadas as informações foram coletadas através
de questionários e no caso do apicultor não ter alfabetização
foi utilizado como forma de coleta de informações a técnica de
entrevista conforme descrito por Barros e Lehfeld (2007). As
perguntas contidas nos questionários e realizadas nas entrevistas
serviram para traçar o perfil dos produtos comercializados e os
valores de comercialização, com informações como produção do
apiário, valores de comercialização, seus principais compradores e
locais de comercialização da produção.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Este trabalho foi realizado em 46 municípios do estado, no período
de março a maio de 2013, através de entrevistas com aplicação de
questionário estruturado. Foram entrevistados 150 apicultores,

27 compradores/atravessadores. A figura 01 mostra o percentual
de apicultores que comercializam os seus produtos no varejo com
rótulos e sem rótulos.

Figura 1: Comercialização de produtos no varejo com rótulos e sem rótulos.

Em relação aos valores de comercialização, 93% do mel produzido
obteve no varejo uma média de R$7,50 (sete reais e cinquenta
centavos) o quilograma e 73% do mel comercializado no atacado
obteve uma média de R$ 4,75 (quatro reais e setenta e cinco
centavos) o quilograma. Da cera comercializada no varejo, 53%
alcançou R$ 14,50 (catorze reais e cinqüenta centavos) o quilograma,
enquanto 47% da cera comercializada no atacado alcançou R$
7,00 (sete reais) o quilograma. 45% da própolis comercializada
no varejo alcançou valores acima de R$ 60,00 (sessenta reais) o
quilograma, enquanto no varejo a média foi de R$ 53,00 (cinqüenta
e três reais) o quilograma. Os preços dos produtos de acordo com
os apicultores são fixados de acordo com a concorrência (45%)
e 18% estipulando uma margem de lucro sobre o custo. 75% dos

4415

Zootecnia

Pode-se observar na figura 1 dos produtos comercializados no
varejo, 82% não possuem rótulo e dos 18% que possuem, não
existem informações consistentes sobre a conformidade dos rótulos
com a legislação pertinente e apenas 5% dos produtos produzidos
possuem análise laboratorial. Para a venda de mel a varejo, 55% das
embalagens utilizadas são garrafas reutilizadas, o que pode interferir
na apresentação e qualidade final do produto.
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apicultores vende seus produtos diretamente ao consumidor final e
25% aos intermediários. Os pontos de vendas são na maioria (58%),
na própria residência do apicultor, embora também vendam de
porta em porta (20%) ou em associações ou cooperativas (19%). A
maior concentração de venda dos produtos coincidem com os meses
da safra (junho a setembro). As dificuldades em relação ao mercado
são a falta de registro no Serviço de Inspeção Federal - SIF (19%),
divulgação dos produtos (18%) e escoamento da produção (12%),
embora 15% dos entrevistados afirme não possuir dificuldades com
relação ao mercado dos produtos apícolas. Dados que corroboram
com os de Simionatto et. al. (2011), onde comercialização é um
grande problema para 90% dos entrevistados, que vendem seus
produtos apenas para parentes, vizinhos e amigos, não possuindo
compradores fixos e impossibilitando agregar um maior valor ao
produto. Apenas 10% possuem pontos de vendas já estabelecidos,
que são mercados, panificadoras, escolas e lanchonetes, podendo
assim melhorar o valor comercial de seu produto. De acordo com os
compradores e atravessadores, 80% afirmam que o mel produzido
é de extrema qualidade, os 20% que afirmam o contrário, alegam
que por vezes enfrentam problemas com as embalagens utilizadas
pelos apicultores para a conservação do produto em casa onde Reis
(2003), afirma que o uso de embalagens para o envase também é
importante para preservar a qualidade do produto e ser atrativo
aos consumidores, que a utilização de embalagens tipo PET
(Politereftalato de Etileno) e utensílios de vidros com problemas
para a vedação podem prejudicar as propriedades do produto por
não serem adequadas a este fim.
Os dados coletados estão de acordo com a média nacional, onde
segundo Pereira et. al. (2011), diversos acontecimentos provocaram
uma importante redução da oferta e, consequentemente, um
desequilíbrio na relação oferta-demanda, elevando significativamente
o preço do mel. Até 2001, o quilograma do mel era vendido, no
mercado interno, em um intervalo de preço que variava de R$ 1,50
a R$ 2,00. Após o desequilíbrio citado, o quilograma do mel chegou
a atingir R$ 4,50 no mês de setembro, no Estado do Piauí, preço
líquido pago ao produtor. Mesmo considerando que é uma situação

conjuntural, a tendência é de que esse preço se estabilize em patamares
significativamente superiores aos praticados até o final de 2015.

CONCLUSÃO
Conclui-se que vários aspectos no mercado tocantinense de produtos
apícolas precisam ser melhorados e aperfeiçoados, para que os
mesmos cumpram as exigências da legislação garantindo assim acesso
a novos mercados, além do incremento e diversificação da produção.
Com relação aos produtores, há a necessidade de ampliação do nível
de profissionalização, em todas as etapas da cadeia de produção e
de comercialização. As dificuldades enfrentadas pelos apicultores na
comercialização dos seus produtos vão desde a produção do mel a
obtenção do selo que certifica a qualidade e procedência do mel.

É necessário formar um perfil de competência para o apicultor,
treiná-lo e orientá-lo continuamente por meio de uma assistência
técnica competente e que seja efetiva na fase de comercialização
do produto, proporcionando ao produtor atuar no mercado com
competitividade, desta forma, estará favorecendo a inserção do
pequeno produtor de mel ao mercado nacional e internacional.
É possível prever um futuro muito promissor para apicultura no
estado, e quem sabe em breve, a nível nacional, e passe a ser um dos
mais importantes fornecedores de produtos apícolas.
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Entretanto, mesmo com todas as dificuldades encontradas de
comercialização e competitividade pelos apicultores seus valores
estão de acordo com a média nacional, demostrando que se esse
mercado for explorado de forma correta e operar de acordo com seu
potencial máximo a atividade pode se tornar destaque no estado e
uma das principais fontes de renda da agricultura familiar.
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O Varroa destructor é um ácaro ectoparasita de abelhas Apis
mellifera, que se aloja geralmente no seu tórax para sugar hemolinfa,
sua visualização é possível a “olho nu”, e é amplamente estudado,
pois sua presença está associada a uma série de doenças como: as
viroses, a Cria Pútrida Americana, a Loque Europeia, a Nosemose,
dentre outros. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi identificar
se há a presença do ácaro e o possível nível de infestação nas colônias
e nos apiários do município de Marcelino Vieira-RN. O trabalho
foi realizado durante todo o mês de janeiro de 2014, no município
de Marcelino Vieira-RN, onde foram coletados de cinco apiários
uma amostra de aproximadamente 100 abelhas de cinco colmeias
escolhidas aleatoriamente, e acondicionados em potes plásticos
universal, contendo álcool a 70%. Posteriormente, as amostras
foram levadas para análise e contagem dos ácaros no Laboratórios
de Biologia, do Campus do IFRN Pau dos Ferros. Primeiramente,
observou-se a presença do ácaro Varroa destructor em todas
as colônias estudadas, porém não houve diferença estatística
significativa entre o número de ácaros/colmeia, assim como na
porcentagem de ácaros/apiário. O estudo constatou a presença do
ácaro Varroa destructor, porem em níveis muito abaixo dos citados
pela literatura, assegurando que a presença do ácaro nos apiários do
município de Marcelino Vieira-RN, não interferem na homeostase
das colônias.

INDEX Varroa destructor MITE
INFESTATION, IN COLONIES OF BEES Apis
mellifera IN MARCELINO VIEIRA-RN
ABSTRACT
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The Varroa destructor mite is an ectoparasite of Apis mellifera, which
often lodges in his chest to suck hemolymph, its visualization is
possible to “naked eye”, and is widely studied because their presence
is associated with a number of diseases such as: the viruses, the Putrid
Creates American, European foulbrood, the Nosemosis, among
others. Thus, the objective of this study was to identify whether
there is the presence of the mite infestation level possible and in the
colonies and apiaries in the municipality of Marcelino Vieira-RN.
The work was conducted throughout the month of January 2014, the
municipality of Marcelino Vieira-RN, which were collected from five
apiaries a sample of approximately 100 bee hives from five randomly
chosen and placed in universal plastic pots containing alcohol 70 %.
Subsequently, samples were taken for analysis and counting of mites
in the Laboratories of Biology, Campus of Pau IFRN the Irons. First,
there was the presence of the mite Varroa destructor in all colonies
studied, but there was no statistically significant difference between
the number of mites / hive, as well as the percentage of mites / apiary.
The study contacted the presence of the mite Varroa destructor,
however at levels far below those cited in the literature, ensuring
the presence of the mite apiaries in the municipality of Marcelino
Vieira-RN, do not interfere in the homeostasis of the colonies.
KEY-WORDS: Varroa destructor, Apis melífera, percentage of infestation and colony.

INTRODUÇÃO
A varroatose é uma doença causada pela ácaro ectopararista Varroa
destructor, que utilizando seu aparelho bucal para se alimentar
hemolinfa das abelhas Apis mellifera, tendo como o resultado um
declino na população da colônia, redução da idade das operárias
e um potencial vetor direto ou indireto de uma série de doenças
de crias e de abelhas adultas, que levam ao CCD (colony collapse
disorder) (DI PRISCO et al., 2011).
Nas colônias de Apis mellifera os zangões são preferidos pelo ácaro
Varroa destructor, pois suas células ficam na periferia dos favos e
são menos inspecionadas pelas operárias, seu desenvolvimento
é mais lento e desta forma, fornece uma maior quantidade de
hemolinfa (YAÑEZ et al., 2011; BÜCHLER, BERG e LE CONTE,
2010). Outro característica dos zangões é o livre acesso a qualquer
colônia (ANASTÁCIO et al., 2013), desta forma, facilitando a rápida
disseminação da doença pelas colônias nativas e nos apiários.

Segundo Queiroz et al. (2013), já existe a presença do ácaro no
município do Encanto, localizado no Alto Oeste Potiguar - RN, mesma
região de Marcelino Vieira, desta forma, o objetivo deste estudo foi
identificar se há a presença do ácaro e o possível nível de infestação nas
colônias e nos apiários do município, pois como visto anteriormente a
infestação da varroatose ocorre de maneira rápida, sendo o resultado
desta analise um indicativo para seu controle e prevenção.
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O Varroa destructor foi descoberto em 1904 e inicialmente recebeu
o nome de Varroa jacobsoni e até a década de 70 era parasito apenas
das abelhas Apis cerana, mas por provável troca de quadros de crias
com colônias de Apis mellifera, acabou chagando a esta espécie
(TORRES e BARRETO, 2013). O ácaro chegou ao Brasil em 1972, e
atualmente encontra-se em todas as regiões brasileiras, apresentando
em algumas destas infestações semelhantes às observadas na Europa
(região do mundo que mais sofre com prejuízos causados pelo
Varroa destructor) (CASTAGNINO e ORSI, 2012).

MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi realizado no município de Marcelino Vieira
(latitude 6º 17’ 39” S e longitude 38º 10’ 02” W), na região do Alto
Oeste Potiguar do estado do Rio Grande do Norte e a 405 quilômetros
da capital do estado, Natal (DIAS e SILVA, 2012).
Durante o mês de janeiro de 2014, forma visitados cinco apiários do
município e dentro deles foram sorteadas de maneira aleatória cinco
colônias para o recolhimento das amostras, totalizando um total de
25 amostras.
O método para coleta das amostras seguiu o sugerido pelo Manual
Veterinário de Colheita e Envio de Amostras (MAPA, 2010), que
consiste na passagem pelos quadros de potes de plástico universal
de 500 ml com aproximadamente 300 ml de álcool a 70%, e captura
de aproximadamente 100 (cem) abelhas, em seguida o pote era
fechado, colocado em um saco plástico e identificado.
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Posteriormente, cada um dos frascos foram levados para o
Laboratório de Biologia do IFRN Campus Pau dos Ferros, onde
utilizou-se a técnica sugerida por Silva, F. (2010), que consiste na
agitação dos frasco, para a separação mecânica dos ácaros do corpo
das abelhas. Depois a passagem das abelhas por uma tela de malha
de no mínimo dois mm (para passagem das fêmeas que são maiores),
para sua separação dos ácaros, estes eram derramados sobre um
pano branco para sua contagem. O número de ácaros achados foi
dividido pelo número de abelhas presas na malha e multiplicado por
100, para que se obtivesse o percentual de infestação das colmeias.
Foi comparado o número médio de ácaros por colônia entre cada
um dos apiários e o percentual médio de infestação entre os apiário.
Para a comparação dos dados coletados no experimento foi usada
a analise de variância (ANOVA) no programa BioStat, e as médias
foram comparadas a posteriori pelo o teste de Tukey. Os dados foram
considerados ao nível de 5% de probabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise estatística mostrou que não houve diferença significativa
(p > 0,05) entre para o número médio de ácaros por colônia entre
cada um dos apiários como pode-se observar na Tabela 1.
Tabela 1: Apiários, média do número de abelhas, médias e errospadrão do número de ácaros por colônia.
Apiários

Nº médio de abelhas

Nº médio de ácaros

1

138,8

8,4±3,544

2

117,8

6±3,464

3

135,4

11,4±4,166

4

135

5,8±3,498

5

129,4

1,8±0,583

Fonte: Laboratório de Biologia do IFRN - Campus Pau dos Ferros.

Quanto ao número médio de ácaros capturados observou-se que
são bem menores dos que relatados por Torres e Barreto (2013), que
conduziram estudo semelhante no Mato Grosso, que é uma região
com condições edafoclimaticas semelhantes a do experimento,
porem seus apiários estavam próximos a áreas agrícolas, enquanto
no presente estudo as colônias estavam localizadas pela mata
silvestre. Áreas agricultáveis podem utilizar defensivos agrícolas o
que prejudicaria as colônias, além de na maioria das vezes serem
monoculturas, o que reduz a disponibilidade e variedade de néctar e
pólen, causando um estresse maior as abelhas e consequentemente
atrapalhando seu desenvolvimento.
Já para o percentual médio de infestação entre os apiário também
não observou-se nenhuma diferença significativa entre os apiário
observados, como pode se observar na Tabela 2.
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Foi constatada a presença de ácaros em todos os apiários
acompanhados, porém observou-se um número baixo de indivíduos
por colônia, o que já era esperado já que abelhas Apis mellifera
africanizadas conseguem coexistir com a presenças do Varroa
destructor, sem problemas, se desenvolver e até mesmo produzir
mel (WIESE, 2005).

Tabela 2: Apiários, média do número de abelhas, médias e errospadrão do percentual de ácaros por apiário.
Apiários Nº médio de abelhas Percentual de ácaros por apiário (%)
1

138,8

0,07±0,03

2

117,8

0,04±0,02

3

135,4

0,05±0,02

4

135

0,04±0,03

5

129,4

0,01±0,004

Fonte: Laboratório de Biologia do IFRN - Campus Pau dos Ferros.
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O percentual médio de ácaros por apiário está muito abaixo do
considerado crítico que é entre 15 a 30% (SILVA, C., 2010), ou seja,
a presença do Varroa destructor não interferiram no seu bem estar
das colônias, já que a coleta de dados foi feita no final do período
de escassez de alimentos (janeiro, em média seis a sete meses
após o período de abundância de recursos), quando as colônias
já se encontram bem debilitadas, fracas e com maior propensão
ao abandono (COELHO et al., 2008), o que pode ser facilmente
observado, pois QUEIROZ et al. (2013), conduziu pesquisa
semelhante no município do Encanto, também na Região do Alto
Oeste Potiguar no Rio Grande do Norte, já no período chuvoso e
observou porcentagem de infestação menores (média de 1,08±0,7%).
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CONCLUSÃO
Constatou-se a presença do ácaro Varroa destructor nas colônias
de Apis mellifera do município de Marcelino Vieira no Rio Grande
do Norte, porem com um porcentual muito abaixo do considerado
preocupante e apesar da presença do mesmo, não foi observado
em nenhum dos apiários visitados perca de colônias por abandono
provocado pela infestação.
Algumas colônias apresentaram a total ausência do ácaro, o que
confirma que sua presença não prejudica o bem estar da abelha
Apis mellifera. O estudo desta colônias imunes deve ser continuado,
visando um seleção de linhagens resistentes a doença.
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PERFIL DO CONSUMIDOR DE PESCADO NO
MUNICIPIO DE PALMAS-TO
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RESUMO
O objetivo deste trabalho foi traçar o perfil do consumidor de pescado
no município de Palmas-TO, e os fatores que influenciam na decisão
de compra. Aplicou-se questionários, onde foi investigado variáveis
que indicam o perfil e os hábitos dos consumidores, características
e atributos desejáveis no pescado para a compra. Verificou-se
presença feminina como compradores. A renda familiar de um a
três salários mínimos demonstra maior participação da classe média
consumindo pescado. Observamos que há uma busca por produtos
de qualidade e por um pescado beneficiado, aliados a preços
competitivos que podem ser conseguidos com redução nos custos
de produção, logística e ou aumento das vendas.
PALAVRAS-CHAVE: agronegócio, consumidores, pescado
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CONSUMER PROFILE OF FISH IN THE
MUNICIPALITY OF PALMS-TO
ABSTRACT
The aim of this study was to profile the consumer of fish in the city
of Palmas-TO, and the factors that influence the buying decision.
Applied questionnaires, which was investigated variables that
indicate the profile and consumer habits, characteristics and
desirable at tributes in seafood for purchase. There was female
presence as buyers. The family income of one to three minimum
wages demonstrates greater participation of the middle class
consuming fish. We note that there is a quest for quality products
and a fish benefited allies sat competitive prices that can be achieved
with a reduction in production costs, logistics and or increased sales.
KEY-WORDS: agribusiness, consumers, fish;
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INTRODUÇÃO
O Brasil apresenta 8.500 km de costa marítima, cinco milhões de
hectares de terras alagadas (reservatórios) e 12% do total de reserva
de água doce do planeta (BRASIL, 2010). Estes dados apontam para
um grande potencial para produção de pescado.
O pescado é um alimento importante na dieta de inúmeros
grupos populacionais, não apenas como fonte de proteínas de
alta qualidade nutricional, mas ainda como reserva significativo
de ácidos graxos poli-insaturados de serie ômega 3 (w3)(RAMOS
FILHO ET AL.,2008). Apresenta balanço protéico, de vitaminas,
principalmente as do complexo B, vitamina A e D; minerais como
sódio, ferro, potássio, magnésio, cobre, enxofre, fósforo e iodo, além
de baixo valor calórico (PIBER NETO E.2006).

Conhecer o consumidor é de suma importância, significa entender
seu comportamento de tomada de decisão, o qual envolve o
processo pelo qual as pessoas determinam o que, quando, como,
e principalmente, onde e de quem comprar e, portanto, exige
contribuições de diversas áreas de conhecimento (NOVAES, 2004).
Em relação a esta importância, o objetivo deste trabalho foi o de
avaliar os fatores que influenciam no momento da compra de pescado
comercializado em mercados e feiras do município de Palmas-TO.
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Apesar dos diversos benefícios decorrentes da ingestão de pescado,
o seu consumo ainda é baixo em muitos países essa pouca
expressividade pode estar associada principalmente a razões
culturais e socioeconômicas (GOMES, 2006).Segundo informações
da diretoria de aquicultura e pesca do Ruraltins, revela que o
Tocantins ocupa o 16º lugar no ranking nacional em relação à
produção de pescado (MPA, 2010). Estima-se que no estado mil
produtores estão na atividade, e que juntos produzem cera de 10 mil
toneladas de pescado/ano e através de capacitações de produtores a
meta é que esta produção aumente em quantidade qualidade (MPAMinistério da Pesca e Aquicultura).

MATERIAS E MéTODOS
O trabalho consistiu no levantamento de dados, utilizandose entrevistas, por meio da aplicação de questionários, que foi
elaborado com 13 questões objetivas, com o intuito de refletir a visão
do mercado e suas relações de oferta e demanda, preço e qualidade.
Aplicou-se questionários a 236 consumidores em 04 locais
estratégicos no Município de Palmas - TO (Taquaralto - Centro;
Aureny 1; Aureny 3 e Feira da 304 Sul), os locais foram selecionados
de foram aleatória e por conveniência, levando-se em consideração
apenas o grande fluxo de consumidores.
O questionário foi dividido em quatro módulos, da seguinte forma:
(1) perfil do consumidor; (2) hábitos de consumo/preferências do
consumidor; (3) fatores que influenciam no processo de decisão de
compra de pescado; (4) características ou atributos desejáveis do produto.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Não foi observado predominância para um dos gêneros no momento
da compra do pescado, conforme descrito no gráfico 1.

Gráfico 1: Percentual de homens e mulheres entrevistados.

Em relação à escolaridade (Gráfico 2), constatou-se que cerca de
42% dos entrevistados possuem o ensino médio completo, e apenas
9% possuem não terminaram o ensino médio. Constatou-se que 6%
possuem ensino fundamental completo e 5% ensino fundamental

incompleto. Os analfabetos representaram 4% dos entrevistados.
Consumidores com nível superior representaram 11% e para os
que possuem nível superior incompleto foi de 19%. Presume-se
que quanto maior o nível de escolaridade do consumidor, maior
será seu conhecimento quanto às questões de qualidade do produto
comercializado.

Gráfico 2: Nível de escolaridade dos entrevistados.
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Com relação à renda familiar (Gráfico 3) verificou-se a predominância
de renda entre 1 a 3 salários mínimos (53%), seguido por os que
ganham menos que 1 salários mínimos (26%) e os que ganham de 3 a
4 salários mínimos (14%),e mais que 4 salários mínimos apenas 7%.
Identifica-se a predominância da classe média como compradores
sinalizando que o ambiente da feira-livres podem adotar uma
estratégia de marketing voltada a atender este público.

Gráfico 3: Renda familiar.

Quanto aos hábitos alimentares verificou-se que 36% dos
entrevistados consomem peixe entre 1 a 3 vezes por mês e 31%
consomem entre 1 a 2 vezes na semana, 14% afirma que consomem
3 a 4 vezes por semana, 10% consomem anualmente, e apenas 8%
não consomem pescado, como mostra o gráfico 4.
De acordo com Kotler (2006) os fatores culturais são os que exercem
a mais ampla e profunda influência sobre os consumidores. Percebese que o hábito de consumo de pescado é pequeno, embora o local
alvo de pesquisa esteja localizado em uma região com abundância
de recursos hídricos e diversas espécies de peixes.
Segundo Churchill e Peter (2000), o processo pelo qual os
consumidores compram produtos e serviços, começa com o
reconhecimento de uma necessidade. Assim, utilizar da propaganda
como estratégia de marketing pode aumentar o consumo de pescado
na região de Palmas-TO.
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Gráfico 4: Frequência semanal de consumo de peixe.

Quanto à forma que costumam comprar o peixe, 57% dos
entrevistados afirmam que preferem adquirir o peixe eviscerado
ou como popularmente dito “tratado”, para facilitar o preparo, 22%
preferem comprar o peixe inteiro por gostar de tratar em casa e 21%
preferem consumir o pesado sob a forma de filé. (Gráfico 5).

Gráfico 5: Forma como costuma comprar peixe.

Com relação ao processo de escolha do peixe verificou-se que 50%
escolhem pela qualidade, 22% escolhem pelo preço, 8% escolhem
pela aparência, 5% pelo espécie e apenas 3% pelo tamanho do
peixe (Gráfico 6).
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No entanto, os entrevistados não souberam apontar quais requisitos
são observados para confirmação da qualidade do pescado. Alguns dos
atributos que qualificam o pescado como de qualidade são, aderência
das escamas, coloração das brânquias e olhos que não devem estar
sobressaltados, firmeza da carne, além do cheiro característico.

Gráfico 6: Forma de escolha do peixe para o consumo.

Preço e qualidade foram vistos como fatores essenciais no processo
de escolha do pescado para o consumo. A qualidade é fator de decisão
de compra pelos clientes e usá-lo a como diferencial competitivo
pode ser uma poderosa ferramenta para conquista e retenção

de consumidores (GARVIN, 2010). Portanto, presume-se que os
consumidores estariam dispostos a pagar o preço que acharem
compatível com a qualidade.
Assim, deve-se atentar as práticas de manejo de pré e pós despesca a
fim de garantir melhor qualidade ao produto exposta à comercialização.
Com relação ao tipo de peixe consumido, 58% preferem a
Caranha (Piaractus brachypomus), 16% Tambaqui (Colossoma
macropomum), 11% Tucunaré (Cichla spp), 10% Pacu (Piaractus
mesopotamicus), 4% Pirarucu (Arapaima gigas) e apenas 1% Salmão
(Salmo salar) (Gráfico 7).
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Gráfico 7: Tipos de peixes consumidos pelos entrevistados.
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O fator higiene e qualidade são considerados como primordiais
no processo de compra do pescado. Assim, 64% dos entrevistados
afirmaram que o peixe que compram apresenta uma boa qualidade,
14% ótima, 12% regular e 3%acham ruins (Gráfico 8).

Gráfico 8: Qualidade do peixe que compra.

Outro fator importante que revelou ter bastante influencia na decisão de
compra foi que 42% dos entrevistados compram o peixe por ser saudável,
verificou-se também que 33% dos compram peixe pelo simples fato de
variar o cardápio e 18% pelo sabor do peixe (Gráfico 9).

Gráfico 9: Motivos que levam ao consumo de pescado.

CONCLUSÕES
Pode-se observar a presença de mulheres como consumidoras
de pescado. Estas são mais criteriosas e atenciosas na escolha do
pescado. Também observamos predominância da classe média,
indicando uma estratégia de marketing voltada para este público.
O nível de escolaridade também é importante na formação de
estratégias de venda. Observamos que há uma busca por produtos
de qualidade e por um pescado beneficiado, aliados a preços
competitivos que podem ser conseguidos com redução nos custos
de produção, logística e ou aumento das vendas.
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Consumo, digestibilidade e conversão
alimentar em bovinos de corte: REVISÃO
R. S. Lima [PQ]1 | J. A. F. Gomes [PQ]1 | E. G. Silva [PQ]1 | M. J. S. Silva (PQ)2

RESUMO
Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de revisar na literatura
quais são os principais fatores que interferem nas características
consumo alimentar, digestibilidade dos alimentos e nutrientes e
na conversão alimentar de bovinos de corte nos trópicos. Essas
características foram escolhidas para estudo por serem extremamente
importantes para obtenção de bom desempenho em ganho em peso.
A pecuária de corte brasileira é uma atividade caracterizada pela
produção a pasto, permitindo grande variação nessas características
entre rebanhos e regiões. Assim, torna-se necessário compreendêlas para influenciá-las a permitirem um crescimento corporal mais
rápido e obtenção de animais mais precoces, o que proporcionará
maior lucratividade a cadeia produtiva da carne bovina.
PALAVRAS-CHAVE: alimentação, ganho em peso, pastagens.
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Intake, digestibility and feed
efficiency in beef cattle: REVIEW
ABSTRACT
This work was developed with the objective of reviewing the literature
which are the main factors affecting the characteristics feed intake,
digestibility of nutrients and food and feed efficiency of beef cattle
in the tropics. These characteristics were chosen for study because
they are extremely important for achieving good performance in
weight gain. Livestock Brazilian cut is an activity characterized by
grass production, allowing great variation in these characteristics
among herds and regions. Thus, it is necessary to understand them
to influence them to allow a more rapid body growth and getting
more precocious animals, which provide greater profitability in the
beef production chain.
KEY-WORDS: feeding, weight gain, pastures.
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INTRODUÇÃO
O Brasil possui o maior rebanho bovino do mundo, o que confere
um grande potencial na exploração da pecuária de corte brasileira.
Contudo, o sistema produtivo predominantemente utilizado é a
produção a pasto, formado, em sua maioria, por espécies forrageiras
de clima tropical. Essas espécies são caracterizadas pela baixa
qualidade nutricional, sobre tudo, com elevada quantidade de
conteúdo fibroso principalmente na estação seca do ano, quando
comparadas com espécies de clima temperado. Assim, em muitos
casos, essa baixa qualidade nutricional causa significativa diminuição
na digestibilidade dos nutrientes e, consequentemente, também
diminuição no consumo de matéria seca, acarretando em maiores
índices de conversão alimentar e menor desempenho animal.
Assim, o objetivo deste trabalho é contextualizar o conhecimento
a respeito do consumo de matéria seca, da digestibilidade aparente
dos nutrientes e entender como modificações nesses parâmetros
altera a conversão alimentar em bovinos de corte.
Consumo

Devido à grande importância que o consumo de matéria seca
apresenta, desde algum tempo atrás se busca elaborar equações que
tentam predizer o consumo pelo animal. Segundo o NRC (1996) os
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O consumo de matéria seca é um dos principais fatores que
interferem na produção animal. De acordo com Crampton et al.
(1960), dentre os vários fatores que podem interferir no desempenho
animal, o mais importante é o consumo de matéria seca, pois cerca
de 70% da variação observada na ingestão de energia digestível entre
os animais e as dietas está relacionada às diferenças no consumo,
sendo que as diferenças na digestibilidade correspondem a somente
30% dessa variação. Para Van Soest (1994), através do consumo
é possível determinar a quantidade de nutrientes ingeridos e,
consequentemente, estimar a produção animal. Assim, o aumento
do consumo voluntário torna-se importante para que as metas
produtivas sejam alcançadas e a lucratividade do sistema seja a
máxima possível.

fatores que regulam o consumo nos animais ruminantes ainda não
são totalmente compreendidos. No entanto, uma predição acurada
do consumo de matéria seca é fundamental na formulação de dietas
para que desta forma se consiga atender as exigências nutricionais,
assim como predizer o ganho em peso diário dos animais e estimar
a lucratividade do sistema produtivo.
Os pontos críticos para se estimar o consumo são as limitações
relativas entre o animal, o alimento e as condições de alimentação
(Zanine & Júnior, 2006). Assim, a estimativa do consumo torna-se
passível a imprecisões devido aos vários fatores que podem interferir.
Para Silva et al. (2002), para que os animais ruminantes atinjam
produções máximas estipuladas pela capacidade genética, precisam
consumir quantidades suficientes de energia, proteína, minerais
e algumas vitaminas, não esquecendo da estrutura física dos
alimentos que deve ser considerada quando se deseja otimizar o
aproveitamento de uma ração.
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O consumo de alimentos pelos ruminantes pode ser regulado por
diversos mecanismos, por esta razão, o tamanho, a condição corporal,
a capacidade de distensão ruminal, a raça e o “status” fisiológico
são características que influenciam o consumo, pois alteram os
requerimentos dos animais (Pereira et al., 2003). Ainda para esses
mesmos autores, devido à importância que o consumo apresenta na
produção animal, justifica-se a existência e o contínuo surgimento de
numerosos estudos que objetivaram comprovar hipóteses a respeito
dos mecanismos de regulação do consumo voluntário.
Segundo Mertens (1987), o consumo pelos ruminantes pode ser
regulado por três mecanismos: físico, fisiológico e psicogênico. Para
Allen (1996), com relação ao mecanismo físico, o consumo voluntário
de matéria seca está relacionado com a capacidade de distensão do
rúmen-retículo, podendo esse consumo ser limitado nos ruminantes
que consomem dietas à base de forragens como resultado de um
menor fluxo da digesta através do trato gastrointestinal. Para Van
Soest (1994) a fibra em detergente neutro (FDN) é um fator dietético
bastante representativo do volume ocupado pelo alimento e dietas

com elevada proporção de fração fibrosa preenche os espaços do
rúmen-retículo, levando maior tempo do que o conteúdo celular
para deixar este compartimento.
Os constituintes moleculares que compõem a FDN possuem
digestibilidade menor do que os constituintes intracelulares. Essa é
uma característica promovida pelos arranjos e ligações moleculares
dos carboidratos e compostos fenólicos que compõem a parede
celular das células vegetais, ou seja, a fração FDN. Devido a essa
menor velocidade na digestão da fração fibrosa, os alimentos mais
ricos nessa fração necessitam passar mais tempo sofrendo a ação
degradativa dos microrganismos ruminais para poderem atingir
um tamanho de partícula que consiga ser carreada para o trato
gastrointestinal posterior.

Em dietas com elevada densidade calórica, a saciedade seria um
fator limitante do consumo (Cabral et al., 2006), sendo que neste
caso, as exigências do animal controlariam o consumo tais como em
condições de animais em confinamento.
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Já com relação ao mecanismo de regulação fisiológico, de acordo
com Mertens (1997), a regulação do consumo é dada pelo balanço
nutricional ou status energético. Geralmente, a densidade energética
de uma dieta é calculada de acordo com as exigências de manutenção e
produção. Sendo assim, a ingestão energética é igual ao requerimento
animal. Com isso, se percebe a importância de se oferecer ao animal
uma dieta com adequada densidade energética, para que a ingestão
de energia não seja limitada pelo efeito do enchimento como em
casos de dietas muito fibrosas que podem levar a uma diminuição
da produção animal. Assim, muito provavelmente o consumo de
matéria seca seria menor do que aquele predito baseado na teoria
do controle físico. Para Illius e Jessop (1996), em condições em que
o consumo não seja limitado pelo efeito do enchimento, este é mais
provavelmente determinado por reações metabólicas relacionadas à
habilidade que o organismo animal possui em utilizar os nutrientes
absorvidos. Esses nutrientes irão desencadear reações hormonais
para regular o consumo.

Já o mecanismo psicogênico envolve respostas no comportamento
do animal devido a fatores inibidores ou estimuladores relacionados
ao alimento ou ao ambiente que não são relacionados à energia ou
enchimento da dieta. Fatores como sabor, odor, textura, aparência
visual de um alimento, status emocional do animal, interações
sociais e o aprendizado podem modificar a intensidade do consumo
de um alimento (Mertens, 1994) citado por Nascimento et al. (2009).
Materiais passíveis de serem ingeridos são selecionados por visão e/
ou cheiro e a decisão em relação a comer ou não é tomada. Uma vez na
boca, o alimento pode ser engolido ou rejeitado, dependendo do seu
gosto e textura. Depois de engolir, o animal está comprometido com
a digestão, absorção e metabolismo daquele alimento, sendo que,
se houver algum desequilíbrio metabólico com a ingestão daquele
alimento, o animal, através de sua capacidade de aprendizado, o
rejeitará na próxima vez que ele for ofertado, desde que tenha a
possibilidade da escolha (Nascimento et al., 2009).
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Assim, devido a importância que o consumo de matéria seca apresenta
no desempenho animal, vários trabalhos (Pereira et al., 2006; Souza
et al., 2007; McManiman et al., 2009; Missio et al., 2010; Pinto et
al., 2010; Bergamaschine et al., 2011) têm avaliado este parâmetro
em animais em confinamento. O que se observa, de maneira geral, é
que entre as várias características que podem influenciar o consumo
de matéria seca, a relação volumoso/concentrado e a quantidade
de FDN nas dietas, parecem ser os fatores que mais interferem na
quantidade de alimento consumido pelo animal.
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Digestibilidade
Além do consumo de matéria seca, a digestibilidade também
influencia o desempenho por ser um parâmetro que determina quanto
dos nutrientes ingeridos serão aproveitados para o metabolismo
animal. De acordo com Van Soest (1994), o consumo pode estar
correlacionado com a digestão dos nutrientes, dependendo do nível
energético da ração, sendo que, com o aumento na digestibilidade
ocorre menor consumo em dietas com baixa FDN, enquanto que
em dietas com elevada FDN ocorre aumento no consumo com o
aumento da digestibilidade.

Possivelmente, nas dietas com baixa FDN (alta energia), ao
aumentar a digestibilidade, o consumo estaria sendo limitado pela
saciedade energética, enquanto que nas dietas com elevada FDN
(baixa energia), onde o enchimento estaria promovendo limitação
no consumo, o aumento na digestibilidade reduziria esse efeito,
aumentando tanto a taxa de passagem como o consumo.
A estimação da digestibilidade de um alimento constitui aspecto
preponderante de acesso ao seu teor energético, notadamente via
nutrientes digestíveis totais, permitindo o balanceamento adequado
de dietas que propiciem o atendimento das demandas para mantença
e produção dos animais (Detmann et al., 2006).

Nos ruminantes, a digestão dos nutrientes dietéticos ocorre através
de processos de hidrólise ácida e enzimática própria no abomaso e no
intestino delgado e por processos fermentativos nos pré-estômagos
e no intestino grosso (Russell et al., 1992). Nos compartimentos
fermentativos ocorre a digestão da fibra dietética através da ação
enzimática microbiana, extraindo dos alimentos energia que não
poderia ser aproveitada sem a ação degradativa dos microrganismos.
Considerando que não são digeridos no intestino delgado, é
desejável que os constituintes fibrosos sejam fermentados no
rúmen, produzindo ácidos graxos voláteis e células microbianas,
os quais representam a principal fonte de energia e aminoácidos,
respectivamente, para o ruminante. Entretanto, alguns fatores
podem afetar a digestão ruminal desses compostos, incluindo
aqueles relacionados às características físico-químicas da parede
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De acordo com Coelho da Silva & Leão (1979), digestibilidade é
característica do alimento e indica a porcentagem de cada nutriente
de um alimento que o animal pode utilizar, sendo que o efeito
associativo entre os alimentos pode modificar a digestibilidade de
um ingrediente. Para Van Soest (1994), além do efeito associativo
entre os alimentos, a digestão também pode ser influenciada pela
composição química das dietas, pela velocidade de degradação dos
alimentos no rúmen, pela proporção dietética de proteína e energia
e também por características próprias do animal.

celular vegetal, a taxa de passagem da digesta para os intestinos e
as variações na microbiota ruminal e nas características físicoquímicas do rúmen (Cabral et al., 2006).
Os carboidratos não-fibrosos são extensamente fermentados e
são uma fonte de energia imediata para os microrganismos. Já
a digestão dos carboidratos fibrosos (Kozloski, 2009) ocorre de
forma mais lenta e fica condicionada as bactérias fermentadoras
de carboidratos estruturais que se associam as fibras do alimento
e degradam componentes da parede celular das células vegetais,
particularmente celulose e hemicelulose. Essas bactérias possuem
uma taxa de crescimento relativamente mais lenta que as bactérias
que degradam carboidratos não estruturais e dependem de amônia e
de ácidos graxos de cadeia ramificada para se multiplicarem.
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Desta forma, dietas ricas em conteúdo fibroso necessitam de um
aporte adicional de nitrogênio não-protéico, como uréia, para
disponibilizar quantidades suficientes de nitrogênio para que haja
máxima digestão dos carboidratos fibrosos. No entanto, para Paixão
et al. (2006), o nível máximo de inclusão de uréia nas rações e seus
efeitos sobre o consumo e a degradabilidade da dieta ainda não estão
totalmente definidos.
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Outro fator que também interfere na digestibilidade dos alimentos é
o pH ruminal. Geralmente ocorre declínio no pH com o aumento da
quantidade de concentrados fornecidos na dieta. Para Pereira et al.
(2006), dietas com maiores níveis de concentrados promovem maior
proliferação de microrganismos amilolíticos em detrimento dos
celulolíticos e, consequentemente, ocorre menor digestão da fibra.
Em estudo de digestibilidade, Andrade et al. (2002) verificaram uma
digestibilidade máxima da matéria seca com 40,94% de carboidratos
não-fibrosos na dieta, com queda acentuada na digestibilidade
quando o nível de carboidratos não-fibrosos ultrapassava 43% da
matéria seca. Nesse trabalho, os autores afirmaram que a inclusão
de palma forrageira na dieta dos animais apresentou efeito similar a
adição de concentrados, na digestibilidade da matéria seca, devido
à palma forrageira também apresentar elevada quantidade de

carboidratos não-fibrosos. De acordo com Van Soest (1994), além da
diminuição do pH ruminal que ocorre com a ingestão de dietas ricas
em carboidratos não-fibrosos, há aumento na taxa de passagem, o
que também pode comprometer a digestão dos alimentos.
Aumento na taxa de passagem geralmente ocorre com a inclusão de
palma forrageira na dieta que, além de apresentar elevada quantidade
de carboidratos não-fibrosos, possui baixos teores de FDN, necessitando
(Mattos et al., 2000) ser associada a uma fonte de fibra que apresente
alta efetividade física. Carvalho et al. (2005) utilizando palma forrageira
em substituição ao feno de capim tífton para vacas da raça holandesa,
verificaram aumento na frequência de defecação a medida que se
incluía palma forrageira na dieta, sendo esse comportamento atribuído
ao aumento na taxa de passagem da digesta.
Com o aumento na taxa de passagem, a ação degradativa dos
microrganismos ruminais fica limitada devido ao pouco tempo para
atuação das enzimas microbianas, reduzindo assim a digestibilidade
dos nutrientes no rúmen. Além da baixa efetividade da fibra e da
elevada quantidade de carboidratos não-fibrosos, a palma forrageira
possui baixo teor de matéria seca (10%) (Valadares Filho et al.,
2006) o que também contribui para aumento na taxa de passagem,
diminuindo a digestibilidade da matéria seca quando não associada a
uma fonte de fibra. Já quando associada, a mistura passa mais tempo
no rúmen sofrendo a ação degradativa das enzimas microbianas
aumentando a digestibilidade e o aproveitamento dos nutrientes.
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A capacidade de consumir e digerir os alimentos são fatores
determinantes na produção animal. No entanto, outro fenômeno que
também apresenta efeito direto na resposta produtiva é a capacidade
que o animal apresenta em converter os nutrientes consumidos em
produto animal, seja leite, carne, lã, pele, etc. Para Fernandes et al.
(2004), a conversão alimentar representa a eficiência que o animal
converteu o alimento consumido em carne, se tratando de bovinos
de corte, e que é economicamente mais importante a disseminação
de material genético capaz de converter mais eficientemente o
alimento, o que melhoraria a eficiência produtiva.
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Conversão alimentar

Nos sistemas de produção de bovinos de corte se tem utilizado o efeito
da heterose para melhorar as características produtivas e, dentre elas,
a conversão alimentar. O índice de conversão alimentar é dado pela
quantidade de alimento consumido dividido pela quantidade de
produto formado. Este índice geralmente é melhorado com a inclusão
de concentrados nas rações, ou seja, com o aumento da densidade
energética das dietas. Esse resultado foi verificado por vários
trabalhos realizados (Resende et al., 2001; Costa et al., 2005; Baião
et al., 2005; Missio et al., 2009; Oliveira et al., 2009;), concordando
que a medida que se aumenta a concentração energética da ração,
geralmente através da adição de concentrados, há uma diminuição do
índice de conversão alimentar. O que acontece de fato é que quando
do aumento de concentrados (desde que bem balanceados) na dieta
do animal, todos os nutrientes estarão disponíveis para os processos
biossintéticos, seja produção de músculo, gordura, tecido ósseo,
etc. No entanto, essa adição de alimentos concentrados na dieta de
animais ruminantes deve ser inferior a quantidade a partir da qual
há ocorrência de distúrbios ruminais, como, por exemplo, a acidose.
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Outra característica que influencia a conversão alimentar em bovinos
utilizados para produção de carne é a composição do ganho em peso.
Para Fernandes et al. (2011), a eficiência de utilização da energia
para ganho em peso é influenciada pela composição corporal, sendo
que esta eficiência diminui com o aumento da deposição de gordura
na carcaça, devido a menor eficiência de conversão da energia em
tecido adiposo em comparação com tecido muscular.
Sendo assim, sabendo que diferentes grupos genéticos possuem
velocidade de acabamento de carcaça diferenciada, devido a uma
maior ou menor habilidade em depositar gordura, pressupondose que ele está diretamente relacionado com a precocidade de
terminação, outro fator que poderia ser incluído como uma fonte de
variação potencial na conversão alimentar é o grupo genético.
Os estudos já realizados indicam que o consumo, o ganho em peso e
a conversão alimentar têm sido diferentes entre os grupos genéticos
Bos taurus e Bos indicus. No entanto, se deve ter cautela quando se
realiza essas comparações, pois o tamanho corporal, assim como a

fase de desenvolvimento, entre outros fatores, interferem na eficiência
de utilização dos nutrientes ingeridos. É conhecido também que
bovinos de maior porte possuem uma deposição de gordura mais
tardia quando comparado com animais de menor porte.
Ainda com relação aos grupos genéticos, é observado que a
capacidade destes em digerir alimentos, sobretudo a fibra, é
diferenciada, implicando em diferenças de eficiência na utilização
dos nutrientes em função do grupo genético. Assim, dependendo do
tipo de dieta, seja mais volumosa ou mais concentrada, os grupos
genéticos podem variar sua eficiência na conversão dos nutrientes
alimentares em produto animal.
De uma forma geral, animais Bos taurus parecem apresentar melhor
conversão alimentar do que os Bos indicus quando a dieta é à base de
concentrados, enquanto que o grupo genético Bos indicus, devido à
maior capacidade de digerir fibras que os microrganismos ruminais
apresentam nesses animais, pode apresentar melhor conversão
alimentar quando a dieta é a base de volumosos, sobretudo em
sistemas de pastejo. Para Alves et al. (2004), diferenças entre os
grupos genéticos com relação a conversão alimentar podem estar
associadas às exigências nutricionais.
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CONCLUSÕES
Diante do exposto, fica evidente que as variáveis consumo,
digestibilidade e conversão alimentar em bovinos de corte possuem
um entendimento extremamente complexo e que apresentam
muitas variações, geralmente em função do tipo de alimentação, do
clima, dos grupos genéticos e dos sistemas de produção animal de
uma forma geral. Contudo, é fundamental conhecer o que interfere
mais significativamente essas características em cada propriedade e
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Outro fator que também pode interferir no consumo e na conversão
alimentar entre os grupos genéticos é o clima. Animais Bos indicus
possuem uma maior adaptação ao clima tropical do que os Bos
taurus, podendo interferir no comportamento alimentar entre esses
grupos, principalmente em condições de alimentação a pasto.

tomar medidas a fim de otimizá-las, já que o máximo desempenho
animal possui relação direta com a melhoria constante dessas
características.

REFERÊNCIAS

Zootecnia

4448

1.

ALLEN, M. S. Physical constraints on voluntary intake of
forages by ruminants. Journal of Animal Science, v. 74, p.
3063-3075, 1996.

2.

ALVES, D. D.; PAULINO, M. F.; BACKES, A. A. et al.
Desempenho produtivo de bovinos Zebu e cruzados HolandêsZebu nas fases de recria e terminação. Acta Scientiarum.
Animal Science, v. 26, n. 3, p. 385-391, 2004.

3.

ANDRADE, D. K. B.; FERREIRA, M. A.; VÉRAS, A. S. C. et
al. Digestibilidade e absorção aparentes em vacas da raça
holandesa alimentadas com palma forrageira (Opuntia fícus
indica Mill) em substituição à silagem de sorgo (Sorghum
bicolor (L.) Moench). Revista Brasileira de Zootecnia, v. 31,
n. 5, p. 2088-2097, 2002.

4.

BAIÃO, A. A. F.; ANDRADE, I. F.; BAIÃO, E. A. M. Desempenho
de novilhos mestiços nelore suplementados em pastagens
em diferentes níveis de concentrado no período seco do ano.
Ciência Agrotécnica, v. 29, n. 6, p. 1258-1264, 2005.

5.

BERGAMASCHINE, A. F.; FREITAS, R. V. L.; FILHO, W. V. V.
et al. Substituição do milho e farelo de algodão pelo milheto
no concentrado da dieta de novilhos em confinamento. Revista
Brasileira de Zootecnia, v. 40, n. 1, p. 154-159, 2011.

6.

CABRAL, L. S.; VALADARES FILHO, S. C.; DETMANN, E.
et al. Consumo e digestibilidade dos nutrientes em bovinos
alimentados com dietas à base de volumosos tropicais. Revista
Brasileira de Zootecnia, v. 35, n. 6, p. 2406-2412, 2006.

7.

CARVALHO, M. C.; FERREIRA, M. A.; CAVALCANTI, C.
V. A. et al. Substituição do feno de capim tífton (Cynodon
spp cv 85) por palma forrageira (Opuntia fícus indica Mill) e

comportamento ingestivo de vacas da raça Holandesa. Acta
Scientiarum. Animal Science, v. 27, n. 4, p. 505-512, 2005.
8.

COELHO DA SILVA, J. F.; LEÃO, M. I. Fundamentos de
nutrição de ruminantes. Piracicaba: Livroceres, 1979, 380p.

9.

COSTA, M. A. L.; VALADARES FILHO, S. C.; PAULINO, M. F. et
al. Desempenho, digestibilidade e características de carcaça de
novilhos zebuínos alimentados com dietas contendo diferentes
níveis de concentrado. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 34,
n. 1, p. 268-279, 2005.

10. CRAMPTON, E. W.; DONEFER, E.; LLOYD, L. E. A nutritive
value index for forages. Journal of Animal Science. v. 19, p.
538-544, 1960.
11. DETMANN, E.; VALADARES FILHO, S. C.; PINA, D. S. et al.
Estimação da digestibilidade do extrato etéreo em ruminantes
a partir dos teores dietéticos: desenvolvimento de um modelo
para condições brasileiras. Revista Brasileira de Zootecnia, v.
35, n. 4, p. 1469-1478, 2006.

13. FERNANDES, S. R.; JUNIOR, P. R.; STIEVEN, I. C. B. et al.
Utilização de energia para crescimento e sua influência na
composição corporal de bovinos de corte. Publicações em
Medicina Veterinária e Zootecnia, v. 5, n. 5, 2011. Disponível
em:
<http://www.pubvet.com.br/imagens/artigos/432011180326fernandes1023.pdf> Acesso em: 14/05/2011.
14. ILLIUS, A. W.; JESSOP, N. S. Metabolic constraints on voluntary
intake in ruminants. Journal of Animal Science, v. 74, p. 30523062, 1996.
15. KOSLOSKI, G. V. Bioquímica dos Ruminantes. 2. ed. Santa
Maria: UFSM, 2009, 216p.

4449

Zootecnia

12. FERNANDES, H. J.; PAULINO, M. F.; MARTINS, R. G. R. et
al. Ganho de peso, conversão alimentar, ingestão diária de
nutrientes e digestibilidade de garrotes não-castrados de três
grupos genéticos em recria e terminação. Revista Brasileira de
Zootecnia, v. 33, n. 6, p. 2403-2411, 2004 (Supl. 3).

16. MATTOS, L. M. E.; FERREIRA, M. A.; SANTOS, D. C. et al.
Associação da palma forrageira (Opuntia fícus indica Mill) com
diferentes fontes de fibra na alimentação de vacas 5/8 Holandês/
Zebu em lactação. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 29, n. 6,
p. 2128-2134, 2000 (Supl.).
17. MCMENIMAN, J. P.; DEFOOR, P. J.; GALYEAN, M. L.
Evaluation of the national research council (1996) dry matter
intake prediction equations and relationships between intake
and performance by feedlot cattle. Journal of Animal Science,
v. 87, p. 1138-1146, 2009.
18. MERTENS, D. R. Creating a system for meeting the fiber
requirements of dairy cows. Journal of Dairy Science, v. 80, p.
1463-1481, 1997.
19. MERTENS, D. R. Predicting intake and digestibility using
mathematical models of ruminant function. Journal of Animal
Science, v. 64, p. 1548-1558, 1987.

Zootecnia

4450

20. MISSIO, R. L.; BRONDANI, I. L.; FILHO, D. C. A. et al.
Comportamento ingestivo de tourinhos terminados em
confinamento, alimentados com diferentes níveis de
concentrado na dieta. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 39,
n. 7, p. 1571-1578, 2010.
21. MISSIO, R. L.; BRONDANI, I. L.; FREITAS, L. S. et al.
Desempenho e avaliação econômica da terminação de
tourinhos em confinamento alimentados com diferentes níveis
de concentrado na dieta. Revista Brasileira de Zootecnia, v.
38, n. 7, p. 1309-1316, 2009.
22. NASCIMENTO, M. L.; FARJALLA, Y. B.; NASCIMENTO, J. L.
Consumo voluntário de bovinos. Revista eletrônica de veterinária,
v. 10, n. 10, 2009. Disponível em: <http://www.veterinaria.org/
revistas/redvet/n101009.html> Acesso em: 14/05/2011.
23. NATIONAL RESEARCH COUNCIL - NRC. Nutrient
requirements of beef cattle. 7.ed. Washington, D.C.: National
Academy Press, 1996. 242p.

24. OLIVEIRA, E. A.; SAMPAIO, A. A. M.; FERNANDES, A. R. M. et
al. Desempenho e características de carcaça de tourinhos nelore
e canchim terminados em confinamento recebendo dietas com
cana-de-açúcar e dois níveis de concentrado. Revista Brasileira
de Zootecnia, v. 38, n. 12, p. 2465-2472, 2009.
25. PAIXÃO, M. L.; VALADARES FILHO, S. C.; LEÃO, M. I. et al.
Uréia em dietas para bovinos: consumo, digestibilidade dos
nutrientes, ganho de peso, características de carcaça e produção
microbiana. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 35, n. 6, p.
2451-2460, 2006.
26. PEREIRA, D. H.; PEREIRA, O. G.; VALADARES FILHO, S. C. et
al. Consumo, digestibilidade dos nutrientes e desempenho de
bovinos de corte recebendo silagem de sorgo (Sorghum bicolor
(L.) Moench) e diferentes proporções de concentrado. Revista
Brasileira de Zootecnia, v. 35, n. 1, p. 282-291, 2006.
27. PINTO, A. P.; ABRAHÃO, J. J. S.; MARQUES, J. A. et al.
Desempenho e características de carcaça de tourinhos mestiços
terminados em confinamento com dietas à base de cana-deaçúcar em substituição a silagem de sorgo. Revista Brasileira
de Zootecnia, v. 39, n. 1, p. 198-203, 2010.

4451

29. RUSSELL, J. B.; O’CONNOR, J. D. O.; VAN SOEST, P. J. et al. A
net carbohydrate and protein system for evaluating cattle diets:
I. Ruminal fermentation. Journal of Animal Science, v. 70, p.
3551-3561, 1992.
30. SILVA, L. D. F.; EZEQUIEL, J. M. B.; AZEVEDO, P. S. et al.
Digestão total e parcial de alguns componentes de dietas
contendo diferentes níveis de casca de soja e fontes de
nitrogênio, em bovinos. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 31,
n. 3, p. 1258-1268, 2002.

Zootecnia

28. REZENDE, F. D.; QUEIROZ, A. C.; OLIVEIRA, J. V. et al.
Bovinos mestiços alimentados com diferentes proporções
de volumos:concentrado. 1. Digestibilidade aparente dos
nutrientes, ganho de peso e conversão alimentar. Revista
Brasileira de Zootecnia, v. 30, n. 1, p. 261-269, 2001.

31. SOUZA, S. R. M. B. O.; ÍTAVO, L. C. V.; RÍMOLI, J. et al.
Comportamento ingestivo diurno de bovinos em confinamento e
em pastagens. Arquivos de Zootecnia, v. 56, n. 213, p. 67-70, 2007.
32. VALADARES FILHO, S. C.; PAULINO, P. V. R.; MAGALHÃES,
K. A. Exigências Nutricionais de Zebuínos e Tabelas de
Composição de Alimentos (BR-Corte). 1. ed. Viçosa: UFV,
2006. 142p.
33. VAN SOEST, P. J. Nutritional Ecology of the Ruminant. 2. ed.
New York: University Cornell, 1994, 476p.
34. ZANINE, A. M.; JÚNIOR, G. L. M. Importância do consumo
da fibra para nutrição de ruminantes. Revista Eletrônica de
Veterinária, v. 7, n. 4, 2006. Disponível em: <http://www.
veterinaria.org/revistas/redvet/n040406.html> Acesso em:
14/05/2011.

Zootecnia

4452

Desempenho de novilhos de origem
leiteira utilizados para produção de
carne: Revisão
R. S. Lima [PQ]1 | J. A. F. Gomes [PQ]1 | E. G. Silva [PQ]1 | M. J. S. Silva [PQ]2

RESUMO

PALAVRAS-CHAVE: bezerros, bovinocultura leiteira, ganho em peso.

	Professores de Zootecnia no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano,
Campus Salgueiro: rodrigo.lima@ifsertao-pe.edu.br;
Doutorando em Zootecnia, Universidade Federal da Paraíba / Centro de Ciências Agrárias;
[PQ] Pesquisador

1

2

4453

Zootecnia

A bovinocultura leiteira no Brasil tem crescido muito nos últimos
anos, tanto em número de animais quanto em produtividade.
Contudo, uma dificuldade real é dar um destino adequado aos
bezerros machos que nascem nessas propriedades, já que há um
maior interesse em criar e recriar bezerras fêmeas para serem
as futuras matrizes do rebanho. Nos últimos anos esses bezerros
têm sido estudados com relação a sua potencialidade de serem
aproveitados na pecuária de corte, o que seria uma possível forma
de gerar renda a partir do aproveitamento desses animais, e não
descarta-los abatendo ou doando a outras propriedades como é
feito atualmente pelas propriedades leiteiras. Vários trabalhos têm
verificado que esses animais leiteiros podem sim serem aproveitados
na pecuária de corte tanto em sistemas de produção em pastejo
como também em confinamento, contudo, é claro, sem esperar
que apresentem o mesmo desempenho produtivo que animais
especializados para produção de carne apresentam. Os trabalhos
realizados evidenciam que a viabilidade de utilizar esses animais
de origem leitera para produção de carne depende das condições de
se conseguir abates precoces e uma produção a baixo custo, sendo
esses fatores intrínsecos a cada sistema de produção.

Performance of dairy bulls used for
meat production: Review
ABSTRACT
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The dairy cattle in Brazil has grown tremendously in recent years,
both in number of animals and in productivity. However, a real
difficulty is to give a suitable male calves born on these properties,
since there is a greater interest in creating and recreating female
calves to be future mothers of the herd destination. In recent years
these calves have been studied in relation to its potential to be
utilized in beef cattle, which would be a possible way to generate
income from the exploitation of these animals, and would not rule
them slaughtering or donating to other property as is currently done
by dairy farms. Several studies have found that these dairy animals
but can be availed in beef cattle production systems in both grazing
as well as in confinement, however, of course, without waiting
to have the same performance than specialized animals for meat
production feature. The work carried out show that the feasibility of
using these animals leitera of origin for meat production depends on
the conditions to achieve early slaughter and a low cost production,
these being intrinsic to each system of production factors.
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KEY-WORDS: calves, dairy cattle, weight gain.

INTRODUÇÃO
No atual cenário mundial da produção de alimentos, o Brasil é
considerado como um dos principais países que apresentam grandes
potencialidades na produção de gêneros alimentícios, tanto de
produtos de origem animal como vegetal. Desta forma, são vários os
investimentos neste setor a fim de aumentar a eficiência produtiva
assim como aproveitar todos os recursos que podem ser utilizados
na produção de alimentos. Neste contexto, torna-se importante o
aproveitamento de todos os produtos gerados nas cadeias produtivas
para que desta forma se consiga a viabilidade do sistema e a
sustentabilidade do empreendimento. Assim, esta revisão buscou
verificar o desempenho de novilhos de origem leiteira utilizados
para produção de carne, tendo em vista a crescente oferta desses
animais nas propriedades leiteiras.
Variáveis que influenciam o desempenho em novilhos de origem
leiteira

Na cadeia produtiva do leite, a especialização da produção tornase cada vez mais necessária para a sobrevivência e sustentabilidade
dos empreendimentos pecuários. Assim, com relação a produção
de bezerros que não contribuem para a produção de leite, exceção
feita aos machos geneticamente superiores selecionados para a
reprodução, torna-se necessário dar um destino adequado a esses
animais de forma que gere uma renda suficiente para cobrir seus
custos e ainda proporcionar lucro a propriedade rural. Neste contexto,
uma das possibilidades e necessidades, seria o desenvolvimento de
tecnologias e metodologias que viabilizassem a utilização destes
animais de origem leiteira para produção de carne, garantindo assim,
maior lucratividade e aproveitamento da cadeia produtiva como um
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O tipo bovino utilizado para produção de carne no Brasil, os animais
especializados oriundos de décadas de seleção possuem destaque na
cadeia produtiva da carne bovina. No entanto, com o incremento
cada vez maior da bovinocultura leiteira nacional, cresce cada vez
mais a oferta de bezerros filhos dessas vacas, sendo a produção de
leite a principal renda da propriedade.

todo. Para Rocha et al. (1999) o potencial para corte, de bezerros
de raças leiteiras de grande porte, especialmente a holandesa e seus
mestiços, tem sido avaliadas em inúmeras pesquisas no Brasil e no
exterior, sendo que a utilização desses animais para produção de
carne já vem ocorrendo a bastante tempo. Tyler (1970) ressaltava
que já naquela época esses animais já eram utilizados para produção
de carne nos Estados Unidos e países Europeus (Alemanha,
Holanda, entre outros). No Brasil, no censo agropecuário de 2006
realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
foi contabilizado um plantel de mais de 12 milhões de vacas leiteiras,
o que demonstra a grande oferta de bezerros de origem leiteira e a
grande necessidade de seu aproveitamento na pecuária de corte.
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Assim, devido à importância do aproveitamento desses animais, a
sua exploração econômica deve ser desenvolvida e fundamentada em
uma série de estratégias que visem aumentar o ganho em peso, sem,
contudo, onerar o custo de sua criação. Para Bomfim et al.(2001),
o aproveitamento do macho leiteiro assume grande importância
devido a aquisição de animais ser um fator econômico de grande
peso (70 a 80% do custo total) sendo o preço do animal para a
engorda um fator decisivo para a viabilidade do sistema produtivo.
No Brasil, esses machos provenientes de plantéis especializados
na produção de leite, com predominância de genética européia,
principalmente da raça holandesa, usualmente são eliminados logo ao
nascimento e representam grande desperdício para os produtores que
trabalham com maiores custos de produção. O descarte desses animais
decorre das dificuldades impostas à sua criação pelas suas elevadas
exigências em nutrição, sanidade e conforto (Júnior et al., 2008).
Assim, os cruzamentos entre raças zebuínas e europeias têm
proporcionado à pecuária de corte nacional os benefícios do vigor
híbrido, com incremento da produtividade do rebanho (Rocha
Júnior et al., 2010). Esses cruzamentos entre zebu e raças europeias
têm sido bastante utilizados na pecuária de corte, sobretudo
cruzamentos com raças especializadas na produção de carne.
No entanto, em sistemas mistos, devido à presença de elevada
quantidade de material genético de raças de origem leiteira, também

já se utiliza os cruzamentos entre essas raças tipicamente leiteiras
com os zebuínos a fim de melhorar a adaptabilidade dos animais
de origem européia ao ambiente tropical com consequente melhor
desempenho em ganho em peso.

Já com relação a composição genética da maioria dos novilhos de
origem leiteira que compõem o rebanho nacional, são animais
mestiços sem raça definida, normalmente de raças européias
especializadas na produção de leite (em sua maioria Holandesa) e
raças zebuínas (Gir e o Guzerá), também com aptidão para produção
de leite (Bomfim et al., 2001).
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São vários os fatores que podem influenciar o desempenho dos
machos de origem leiteira destinados a produção de carne, dentre
eles temos o regime nutricional adotado, a composição genética
Holandês/Zebu, o sistema de produção utilizado e características
relacionadas à sanidade animal. Os bezerros de origem leiteira,
geralmente, recebem os piores manejos na propriedade, deixando
as melhores condições, principalmente nutricionais, as fêmeas que
serão as futuras matrizes e geradoras de renda para a propriedade
rural. Para Rocha et al. (1999) as restrições alimentares normalmente
impostas aos animais de origem leiteira na fase de cria podem ter
reflexos em seu desempenho posterior, como animais de abate. Essa
privação alimentar, logo no período inicial do desenvolvimento
corporal, pode comprometer o desempenho futuro e sua viabilidade
na utilização na pecuária de corte. Para Oliveira et al. (2006) o
objetivo maior de quem se dedica a fase de cria de bovinos deve
ser o de investir recursos financeiros suficientes para aplicar
tecnologias que garantam o desmame de um bezerro pesado e
saudável. Estes autores citam que tais tecnologias compreendem
um manejo adequado, principalmente do ponto de vista nutricional;
o planejamento alimentar das diferentes categorias envolvidas;
a execução dos métodos de aleitamento e formas de desmame; a
utilização de métodos de suplementação para os bezerros, como os
creep feeding e creep grazing e o manejo e a escrituração zootécnica
de maneira a se ter o controle total do sistema produtivo e dos custos
envolvidos na produção.

A composição genética Holandês/Zebu é um dos fatores que
interferem no ganho em peso dos novilhos, sendo alvo de estudos
(Rodrigues Filho et al., 2003; Melo et al., 2006; Fontes et al., 2007;
Rocha júnior et al., 2010) que compararam o desempenho em ganho
em peso e outras características em animais com variada composição
genética e diferentes sistemas de criação.
O cruzamento entre raças especializadas na produção de leite, como
a holandesa, e raças menos especializadas, como a Gir, mas também
com aptidão leiteira, originam animais mestiços com boa capacidade
de produção de leite, mas também com bom desempenho em
ganho em peso. Além de uma boa conformação da carcaça, a raça
Gir, por ser mais rústica que a Holandesa, promove em animais
cruzados Holandês/Gir uma maior tolerância as condições tropicais,
possibilitando uma melhor adaptação e desempenho em variados
regimes de produção, do extensivo ao intensivo.
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Euclides Filho et al. (2000) realizaram um estudo da tendência
genética da raça Gir e verificaram que entre os anos de 1962 e 1994
houve um incremento de 306 gramas por dia na característica ganho
em peso pós-desmama, sendo nos dias atuais, principalmente em
algumas regiões, uma raça bastante utilizada para produção de
carne, mas também para produção de leite, já que ainda se trata
de uma raça considerada de dupla aptidão. Assim, observa-se que
novilhos mestiços Holandês/Zebu possuem maior capacidade de
serem recriados e/ou terminados em áreas de pastagens do que
novilhos Holandeses puros, o que demonstra a importância da
rusticidade proveniente dos zebuínos para os animais cruzados.
Desempenho em sistemas de pastejo
Estudos realizados verificando o desempenho desses animais
em pastagens indicam um bom ganho em peso sob diferentes
condições de pastejo. Melo et al. (2006) verificou o desempenho e
características de carcaça de bovinos mestiços de origem leiteira
em condições de pastejo, restrito ou ad libitum, no período das
águas, onde encontraram valores de ganho em peso de 0,630 kg/
dia nos animais que pastejaram a vontade em uma pastagem de

Braquiara decumbens, recebendo apenas mistura mineral como
suplemento, sendo considerado pelos autores um ganho satisfatório.
Os valores de ganho em peso encontrados neste experimento são
ainda menores do que os encontrados por Zervoudakis et al. (2001)
que registraram ganho em peso de 0,890 kg/dia em pastagem de
Braquiaria decumbens no período das águas, trabalhando com
animais mestiços recebendo apenas suplementação mineral. Para os
autores, o elevado ganho em peso encontrado é devido ao fato de
que a pastagem de Braquiaria decumbens, a qual, além de propiciar
maior consumo, também promoveu maior aporte de nutrientes para
os animais submetidos ao tratamento com suplementação apenas
mineral, em razão de sua boa composição química.

Porto et al. (2008) avaliaram diferentes formas de utilização do milho
como suplementos para novilhos mestiços (Holandês/Zebu) na fase
de terminação em pastagens de Braquiaria decumbens no período
das águas, relatando um ganho em peso vivo médio diário de 0,92
kg nos animais que recebiam apenas suplementação mineral. Os
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Erbesdobler et al. (2002) avaliaram o consumo e o ganho em peso de
novilhos 3/4Gir-Holandês em pastejo rotacionado de capim elefante
na estação chuvosa e obtiveram um ganho em peso médio diário de
0,516 kg no grupo de animais que pastejavam de forma irrestrita,
sendo o tratamento pastejo irrestrito superior ao tratamento pastejo
restrito, provavelmente pelo maior consumo de energia metabolizável
e proteína ocorrido no primeiro por conseqüência da maior oferta e
consumo de forragem. Outro experimento foi realizado por Fontes
et al. (2007) que verificaram o desempenho de novilhos mestiços
Holandês-Gir, em pastagem de Braquiaria decumbens e obtiveram
um ganho em peso diário de 0,453 kg nos animais que pastejavam
ad libtum, sendo considerado um ganho apenas moderado pelos
autores, tendo em vista que o período experimental coincidiu com o
início do período chuvoso. No entanto, os autores não determinaram
o consumo de forragem, assim como não realizaram composição
química da forragem para determinar sua qualidade, desprezando
assim, duas importantes informações para explicar o moderado
ganho em peso obtido.

animais que foram suplementados com 1 kg de suplemento a base de
milho obtiveram um acréscimo no ganho em peso diário de 165 g.
Assim, verifica-se que muitos trabalhos já avaliaram o desempenho
de novilhos mestiços de origem leiteira em condições de pastejo
e bons resultados foram alcançados frente à elevada variação da
composição genética dos animais e condições de pastejo.
Desempenho em sistema de confinamento
Muitos trabalhos também têm avaliado a capacidade de utilização de
novilhos de origem leiteira para produção de carne em sistemas de
confinamento, sendo esta, também uma prática que vem crescendo
bastante na pecuária de corte, sobretudo na fase de terminação ou
acabamento. Nestas condições, Fontes et al. (2007) estudaram o
desempenho de novilhos Holandês/Gir em confinamento, verificando
ganho em peso vivo diário elevado (0,96 kg) em animais com uma
composição genética mínima de 7/8 Holandês, recebendo uma dieta
composta de 44% de silagem de milho e 56% de concentrado.
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Desempenho ainda melhor foi encontrado por Rocha Júnior et al.
(2010) que verificaram o desempenho e características de carcaça
de bovinos Nelore e Mestiços (1/2 Holandês x ¼ Gir x ¼ Nelore)
terminados em confinamento durante um período de 50 dias,
encontraram um ganho em peso vivo médio de 1,28 kg no grupo de
animais mestiços, sendo que o ganho em peso encontrado não diferiu
entre os grupos estudados, concluindo os autores que a composição
genética dos animais confinados durante um período de 65 dias,
não influenciou a característica de ganho em peso e possuem peso
de carcaça satisfatória após o período de confinamento. Esse ganho
em peso foi maior que os reportados por Fernandes et al. (2004)
que trabalharam com animais ½ sangue Holandês-Nelore e animais
Nelore em terminação, encontrando ganho em peso médio diário de
0,89 e 0,98 kg, respectivamente.
De acordo com Souza et al. (2008) a base genética pode não ter os
mesmos resultados em diferentes ambientes. Assim, essa interação
que ocorre entre o genótipo animal e o ambiente que ele está
inserido pode ser uma das fontes de variação no desempenho

animal. Outro experimento foi realizado por Rocha et al. (1999) que
observaram o ganho em peso e a eficiência alimentar de novilhos
de origem leitera, encontrando um ganho em peso vivo diário de
1 kg nos animais abatidos aos 350 kg de peso vivo, recebendo uma
alimentação composta de silagem de capim-napier e concentrado
básico na proporção de 1:1. Neste trabalho os autores ressaltam que
um ganho em peso relativamente mais elevado pode ser decorrente
de ganho compensatório, tendo em vista que os animais de origem
leiteira utilizados neste experimento foram criados com restrição
de leite e pouco concentrado na fase anterior ao experimento,
condição que os predispõe ao ganho compensatório no início da
fase experimental, concluindo os autores que com base no ganho
em peso apresentado, no ganho de carcaça, na conversão alimentar
e no rendimento de carcaça e de seus cortes básicos, os bezerros
holandeses ou mestiços 7/8 e 15/16 Holandês/Zebu, alimentados
basicamente com volumosos na fase de cria, apresentaram bom
potencial para produção de carne, em confinamento.

O tempo de confinamento também deve ser levado em consideração
na terminação de bovinos. Pois, de acordo com Hersom et al.
(2004) quanto maior é o tempo de permanência dos animais no
confinamento, menor será a eficiência do sistema produtivo.
Magalhães et al. (2005) também estudando o desempenho de
novilhos de origem leiteira em sistema de confinamento, obtiveram
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Rodrigues Filho et al. (2003) também analisaram o desempenho de
novilhos de origem leiteira alimentados com diferentes níveis de
concentrado, encontrando 0,840 kg de ganho em peso vivo por dia
nos animais que consumiam uma alimentação composta de 50% de
capim elefante e 50% de concentrado básico e 1,180 kg por dia no
tratamento que consistia de 75% de concentrado e 25% de volumoso
na dieta. Neste trabalho os autores concluíram que considerando
apenas o desempenho, o confinamento de machos de origem leiteira
recebendo capim elefante de boa qualidade como volumoso, a dieta
com 75% de concentrado propiciou maior ganho em peso vivo,
melhor conversão alimentar, e consequentemente, reduziu o tempo
de confinamento.

um ganho em peso médio diário de 1,27 kg nos animais que
recebiam bem menos concentrado (40%) a base de grão de sorgo
moído e farelo de soja, onde os tratamentos consistiam na inclusão
de casca de algodão na dieta. Neste trabalho foi verificado que com a
inclusão de casca de algodão houve um aumento linear no consumo
de matéria seca, não tendo o ganho em peso médio diário o mesmo
comportamento. Provavelmente, com o aumento do consumo de
matéria seca com a inclusão de casca de algodão, o conteúdo de
fibra em detergente neutro (FDN) também aumentou, podendo ser
um fator limitante no fornecimento de nutrientes mais digestíveis
já que com o aumento da FDN os outros nutrientes diminuem
proporcionalmente na dieta.

CONCLUSÃO
Os trabalhos já realizados indicam que há possibilidade de utilização
de novilhos de origem leiteira na pecuária de corte, devendo ser
estabelecido um sistema de criação que promova um abate precoce
e a um menor custo de produção.
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CARACTERIZAÇÃO DOS ASPECTOS
MOTIVADORES DE COMPRA E DE CONSUMO
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MACEDO, D. B. [PQ]1 | ROSANOVA, C. [PQ]2
J. R. M. G. Junior [PQ]3 | Rocha, A. S. [PQ]4.

RESUMO
O consumo de alimentos não é definido apenas pela relação custobenefício e sim por experiências adquiridas através do consumo,
tendo como elemento-chave o consumidor final. O presente trabalho
teve por objetivo analisar fatores que afetam a decisão de compra,
frequência, motivação e preferências dos consumidores da carne
bovina e suína em Palmas/TO. A pesquisa foi quanti-qualitativa,
utilizando dados estatísticos, de mercado e questionários. Em
relação aos hábitos de consumo, observou-se a predileção por
carne bovina (54,16%), seguida de aves (21,66%), suínos (17,50%)
e pescados (6,68%). O público masculino tem maior aceitação à
carne suína (90,91%) em detrimento ao público feminino (77,02%).
Os consumidores possuem percepção sobre a qualidade da matéria
prima a ser adquirida. Houve predomínio do sexo feminino nos
pontos de venda, na faixa etária entre 31-50 anos e com nível
secundário de escolaridade. A carne vermelha foi preferida pelos
entrevistados, ocupando lugar de destaque na dieta do consumidor.
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The consumption of food is not defined only by the cost-benefit
ratio, but by experiences gained through consumption, having as
a key element to the final consumer. This study aimed to analyze
factors affecting the decision to purchase, frequency, motivation
and preferences of consumers of beef and pork in Palmas/TO. The
research was quantitative and qualitative, using statistical data
and market surveys. Regarding consumption habits, there was
a preference for beef (54.16%), followed by birds (21.66%), pigs
(17.50%) and fish (6.68%). The male audience has greater acceptance
of swine (90,91%) meat over the female audience (77.02%).
Consumers have a perception about the quality of the raw material
to be acquired. There was a predominance of females in sales outlets,
aged between 31-50 years with secondary education level. Red meat
was preferred by respondents, occupying a prominent place in the
diet of consumers.
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KEY-WORDS: marketing, dealer, consumer, market.

INTRODUÇÃO
O consumidor tem forte influência sobre a rentabilidade das
empresas através da aceitação dos produtos que ela oferece, portanto
é necessário conhecer seu comportamento para direcionar ações
no sentido de atender as suas expectativas. Em torno do ato de
consumir, há conceitos complexos, difíceis de serem interpretados,
são motivações, influências, hábitos, preferências e riscos percebidos,
que se somam e se misturam, tornando o consumo de alimentos e o
ato de comprar algo com múltiplos significados, além do objetivo de
saciar a forme.
O consumo de alimentos não é apenas definido por uma relação
custo-benefício das escolhas e sim por experiências adquiridas
através do consumo passado e presente (CASOTTI, 2001). Segundo
Neves et. al. (2000), as empresas do setor alimentício passam por
grandes transformações que partem do seu elemento-chave que é o
consumidor final.

Contudo, para muitas empresas, não seria viável atender a todos os
indivíduos separadamente, sendo interessante buscar classes mais
amplas de compradores (segmentos) que apresentem necessidades
e desejos semelhantes. Nos últimos anos, vem ocorrendo no Brasil,
uma série de iniciativas ligadas ao marketing na cadeia de carnes,
porém a escassez de informações a respeito do consumidor tem
limitado as decisões e ações dos agentes dessas cadeias produtivas
e do governo.
Atualmente, observa-se em tais cadeias a convivência de
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Entender as mudanças nos desejos desse consumidor, que
altera gradativamente seu hábito alimentar é fundamental para
compreender como as empresas devem trabalhar ao longo dos
Sistemas Agroalimentares (SAGs) para ter sucesso. Para Figueiredo
et al.(2005) os mercados consistem em compradores, que diferem de
várias formas quanto aos seus desejos, recursos, localidades, atitudes
e práticas de compra. Como os compradores possuem necessidades
e desejos próprios, tudo funciona como se cada um deles fosse um
mercado potencial em separado.

empresas tecnificadas e com foco mercadológico com outras que
trabalham com níveis tecnológicos rudimentares e desconhecem
completamente os desejos do consumidor. Filho (2006) afirma que
o mercado exerce uma função catalisadora e de mediação entre os
vendedores e compradores que, para satisfazerem seus objetivos,
necessitam uns dos outros, mas partem de posições conflitivas. De
um lado, existem indivíduos que desejam comprar e consumir, e do
outro, empresas que se propõem a atender à demanda, mas sempre
sob condições divergentes.
Os conflitos e as suas soluções ocorrem via mercado, que age como
mediador, favorecendo os processos de troca. Nesse sentido, tal autor
destaca que as organizações devem preocupar-se em dirigir as suas
atenções para o mercado, utilizando-o como ponto de referência
para todas as suas decisões estratégicas.
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O presente trabalho teve por objetivo analisar os fatores que afetam
a decisão, o hábito de compra, a frequência, a motivação e as
preferências dos consumidores em relação à qualidade, características
organolépticas, praticidade, sazonalidade, apresentação do produto,
higiene do ponto de venda e principalmente preço da carne bovina
e suína na cidade de Palmas/TO, com o intuito de apresentar aos
comerciantes destes dois produtos quem são seus reais consumidores
e que tipo de serviços ou produtos devem ser oferecidos para atendêlos com qualidade.
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MATERIAIS E MÉTODOS
A presente pesquisa é qualitativa e quantitativa, foi realizada
de janeiro/2014 a maio/2014, utilizando dados estatísticos para
compreensão das preferências do consumidor e das recomendações
a serem feitas aos comerciantes do produto carne bovina e carne
suína, de forma a atendê-los da melhor forma possível em seus
anseios e necessidades.
A metodologia foi elaborada fundamentada na técnica de Survey.
Foi feito um levantamento de dados primários com aplicação de
questionários aos consumidores finais em diversos pontos de venda

da região, buscando uma síntese de suas preferências sobre o consumo
de carne bovina e o consumo de carne suína em Palmas. Por tratarse de pesquisa com seres humanos a metodologia do trabalho, bem
como o questionário utilizado foi previamente avaliado e aprovado
pelo Comitê Interno de Ética em Pesquisa do IFTO - Campus Palmas,
bem como todos os entrevistados e proprietários de pontos de venda
de carne bovina e suína avaliados assinaram o TCLE - Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido, conforme descrito na Resolução
CNS 196/96.
O tipo de amostragem utilizado foi a não-probabilística, em que o
pesquisador para simplificar o processo, escolheu os entrevistados
por conveniência, à medida que os mesmos chegavam aos locais de
compra dos produtos pesquisados. Segundo Castro e Lima (2004) as
técnicas para o desenvolvimento de um Survey são: (1) definição da
população a ser estudada; (2) definição do modo de coleta de dados;
(3) definição do modelo de amostragem; (4) definição do formato
das questões; e (5) estabelecimento do método de processamento
dos dados, sendo este o modelo escolhido para o desenvolvimento
da pesquisa.

Para a fase de análise dos dados e resultados, preparou-se um banco
de dados na plataforma Windows e foram feitas a conversão e a
leitura para uma planilha eletrônica com capacidade para gerar
tabelas e gráficos utilizados na produção dos resultados. A partir
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Para a definição do tamanho da população a ser estudada, foram
utilizados conceitos para uma população superior a 100.000 pessoas.
A amostra da população de consumidores de carne bovina e suína,
definida para esta pesquisa, foi estabelecida de forma semelhante
aos estudos de Brisola (2004). Neste caso, para populações de tal
natureza a recomendação de amostra representativa é de no mínimo
384 indivíduos, escolhidos ao acaso, os mesmos responderam as duas
pesquisas sobre carne bovina e carne suína, expressando opinião
individual para cada produto. Foram entrevistadas 400 pessoas na
cidade de Palmas. Os consumidores foram entrevistados da mesma
forma e receberam o mesmo tratamento, sendo o informante
abordado na entrada da loja e convidado a participar da pesquisa.

dos resultados obtidos, foram gerados subsídios para a gestão da
cadeia produtiva da carne bovina no município de Palmas e para
o conhecimento das preferências do consumidor final dessa carne
nessa capital.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Os questionários foram respondidos pelos consumidores por adesão
livre e voluntária e a partir deles houve a tabulação dos depoimentos,
classificando-se as respostas e entrelaçando-se os resultados de forma
a atender aos objetivos do trabalho. Dos entrevistados 97,5% relataram
consumir carne bovina (Parcela Y) e apenas 2,5% afirmaram que
não consomem carne bovina (Parcela X). Em relação à carne suína,
67,93% dos entrevistados relataram consumir carne suína (Parcela
P) e 32,07% afirmaram não consumir carne suína (Parcela Q). Desta
forma, a parcela usada como ferramenta de trabalho sobre carne
bovina foi apenas a parcela Y, consumidora do produto, perfazendo
um total de 390 entrevistados, e a parcela usada como ferramenta de
trabalho com a carne suína foi apenas a parcela P, consumidora do
produto, perfazendo um total de 272 entrevistados.
Através dos dados pessoais dos entrevistados, observou-se um
predomínio maior de mulheres (58,33%) do que de homens
(41,67%), na parcela de consumidores que relataram consumir
carne bovina (Tabela 1).
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Tabela 1: Dados pessoais dos entrevistados na pesquisa de caracterização
do consumidor de carne bovina na cidade de Palmas - TO.
Sexo (%)
Masculino
41,67%
Até 20
1%

Feminino
58,33%

21 a 30
22,5%

Idade (anos)
31 a 50
50%
Escolaridade (%)

51 a 60
16,5%

Mais de 60
10%

Ensino Fundamental

Ensino Médio

Ensino Superior

6,5%

63,5%

30%

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores do trabalho.

Quanto à idade, constatou-se predomínio de consumidores na faixa
etária de 31 a 50 anos (50%) seguido da faixa 21 a 30 anos (22,50%),
51 a 60 anos (16,50%), mais de 50 anos (10,00%) e até 20 anos (1,00%).
Os dados referentes à escolaridade mostraram que a maior parte do
percentual amostrado (62,50%) possuía até o ensino médio completo
e incompleto, seguidos de superior completo e incompleto (30,00%)
e nível fundamental completo e incompleto (7,50%).
Em relação aos dados pessoais dos entrevistados consumidores de
carne suína, observou-se um predomínio maior de mulheres (72,50
%) do que de homens (27,50 %) na parcela de consumidores que
relataram comprar carne suína, porém esses dados são contrários no
que diz respeito ao consumo (Tabela 2).
Tabela 2: Dados pessoais dos entrevistados na pesquisa de
caracterização do consumidor de carne suína em Palmas - TO.
Sexo (%)
Masculino

Feminino

27,50%
Até 20
1,5%

72,50%
21 a 30
20%

Ensino Fundamental
12,5%

Idade (anos)
31 a 50
52,5%
Escolaridade (%)
Ensino Médio

51 a 60
14,5%

Mais de 60
11,5%
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Ensino Superior

59,5%

28%

Quanto à idade, constatou-se predomínio de consumidores na faixa
etária de 31 a 50 anos (52,50%) seguido da faixa 21 a 30 anos (20,00%),
51 a 60 anos (14,50%), mais de 50 anos (11,50%) e até 20 anos (1,50%).
Os dados referentes à escolaridade mostraram que a maior parte do
percentual amostrado (59,50%) possuía até o ensino médio completo
e incompleto, seguidos de superior completo e incompleto (28,00%) e
nível fundamental completo e incompleto (12,50%).
Com relação aos hábitos, preferências e consumo entre carne bovina e
carne suína, de acordo com o levantamento, observou-se a predileção
do consumidor por carne bovina (54,16%), seguida de aves (21,66%),
suínos (17,50%) e pescados (6,68%). Observou-se também que a
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Fonte: Elaborado pelos pesquisadores do trabalho.

maior preferência por um produto não reflete necessariamente no
maior consumo daquele produto em relação a outros e que o público
masculino tem maior aceitação ao produto carne suína (90,91%) em
detrimento ao público feminino (77,02%), (Tabela 3).
Através da análise dos dados, observamos um predomínio na parcela
de indivíduos que relataram a compra preferencialmente de carne
(bovina ou suína) resfriada (60,00%) em relação às outras formas
de conservação, congelada (32,00%) e in natura ou fresca (8,00%).
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Em relação à frequência de consumo de carne bovina, observouse que 29,16 % dos consumidores consomem carne diariamente;
empatando com a quantidade de consumidores que relataram
consumir o produto 3 vezes por semana; 25,00 % consomem carne
2 vezes por semana e 16,68% somente consome carne bovina
esporadicamente. Sobre a frequência de consumo de carne suína,
observou-se que apenas 8,00 % dos consumidores consomem carne
suína diariamente, a quantidade de consumidores que relataram
consumir o produto de uma a duas vezes por semana foi de 25,00 %,
e 45,00 % consomem carne suína quinzenalmente, sendo que 22,00
% somente consomem carne suína esporadicamente ou em ocasiões
especiais e festividades (Tabela 3).
Tabela 3: Hábitos, preferências e consumo de carne bovina e suína
na cidade de Palmas - TO.
Tipo de Carne Mais Consumida (%)
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Bovina
54,16%

Aves
Suínos
Pescados
21,66%
17,5%
6,68%
Preferência em função da conservação (%)
Resfriada
Congelada
In natura ou fresca
60%
32%
8%
03 vezes por
02 vezes por
Diariamente
Esporadicamente
semana
semana
29,16%
29,16%
25%
16,68%
Frequência de consumo de Carne Bovina (%)
02 vezes por
Diariamente
QuinzenalmentE Esporadicamente
semana
8%
25%
45%
22%
Fonte: Elaborado pelos pesquisadores do trabalho.

Com relação à preferência pelo corte e teor de gordura da carne
bovina, observou-se, segundo os entrevistados que o corte mais
consumido foi o contra filé (28,33%), seguido da costela (10,00%),
lagarto (8,33%), picanha (7,50%), patinho (6,66%), filé mignon e
músculo (5,83%) respectivamente, fraldinha (4,16%), maminha,
alcatra e peito (1,66%) respectivamente e outras (18,38%). Os
dados obtidos denotam uma maior preferência do consumidor por
carnes magras (60,00%), em relação às carnes gordas (40,00%) e
que a maior tendência em comprar e consumir carnes com maiores
índices de gordura está no público masculino em detrimento do
feminino (Tabela 4).
Tabela 4: Preferência por corte e teor de gordura em carne bovina na
cidade de Palmas - TO.
Preferência pelo corte da Carne Bovina (%)
Contra Costela Lagarto Picanha Patinho Filé e Fraldinha Maminha Outros
filé
Musculo
e Alcatra
28,33%

10%

8,33%

7,5%

6,66%

5,83%

4,16%

1,66%

18,38%

Preferência em função do teor de Gordura (%)
Carnes Magras
Carnes Gordas
60%
40%
Fonte: Elaborado pelos pesquisadores do trabalho.

Em relação à preferência por cortes suínos, observou-se, segundo
os entrevistados que o corte mais consumido foi o pernil (61,50%),
seguido do lombo (12,00%), costelas (8,33%), bisteca ou carré
(7,50%), e outras (10,67%), (Tabela 5).
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Pernil
61,5%

Preferência pelo corte da Carne Bovina (%)
Lombo
Costelas
Carré ou bisteca
12%
8,33%
7,5%

Outras
10,67%

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores do trabalho.

Em relação ao local de compra da carne bovina, conforme a Tabela 6,
foi observada uma preferência dos consumidores pelo supermercado
(50,00%), seguido do açougue (45,00%), mercado (2,50%) e feiras
livres (2,50%). Quanto à frequência de compra houve predomínio
da compra semanal (46,66%) seguida da mensal (23,33%), diária
(5,83%), e outros (24,18%).
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Tabela 5: Preferência por corte em carne suína na cidade de Palmas - TO

Observou-se que, 70,00% dos entrevistados não observam, no ato
da compra, a verificação da inspeção federal da carne. Na sequência,
18,50 % afirmaram exigir carne inspecionada e 11,50%, disseram
desconhecer o carimbo da inspeção federal.
Os fatores e atributos de qualidade que mais influenciaram os
consumidores no ato da compra foram: boa aparência e apresentação
do produto (44,16%), preço (20,83%), validade e marca do produto
(4,16%) respectivamente, selo de inspeção de qualidade (15,00%) e
por fim o local de origem do produto (11,75%).
Tabela 6: Comportamento de compra dos entrevistados na pesquisa
de caracterização do consumidor de carne bovina na cidade de
Palmas-TO.
Preferência pelo local de compra de carne bovina (%)
Supermercado

Açougue

Mercado

Feiras Livres

50%

4474

45%
2,5%
2,5%
Frequência de compra (%)
Semanalmente
Mensalmente
Diariamente
Outros
46,66%
23,33%
5,83%
24,18%
Observação por Critérios de Inspeção da Carne no Ato da Compra (%)
Exigem carne
Não observam
Não conhecem o caminho
inspecionada
70%
18,5%
11,5%
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Fonte: Elaborado pelos pesquisadores do trabalho.

Sobre o local de compra da carne suína, foi observada uma
preferência dos consumidores pelo supermercado (81,66%), seguido
do açougue (12,00%), mercado (3,50%) e feiras livres (2,84%).
Quanto à frequência de compra houve predomínio da compra
quinzenal (59,16%) seguida da mensal (14,16%), semanal (9,50%),
diária (5,83%), e outros (11,35%).
Observou-se que, 78,00% dos entrevistados não observam, no ato
da compra, a verificação da inspeção federal da carne. Na sequência,
14,50 % afirmaram exigir carne inspecionada e 7,50%, disseram
desconhecer o carimbo da inspeção federal (Tabela 7).
Tabela 7: Comportamento de compra dos entrevistados na pesquisa
de caracterização do consumidor de carne suína na cidade de Palmas-TO.

Preferência pelo local de compra de carne suína (%)
Feiras
Supermercado
Açougue
Mercado
Livres
81,66%
12%
3,5%
2,84%
Frequência de compra (%)
Quinzenalmente
Mensalmente
Semanalmente
Outros
59,16%
14,16%
9,5%
17,18%
Observação por Critérios de Inspeção da Carne no Ato da Compra (%)
Exigem carne
Não observam
Não conhecem o caminho
inspecionada
78%
14,5%
7,5%
Fonte: Elaborado pelos pesquisadores do trabalho.

De acordo com os dados da Tabela 8, os principais fatores citados
como motivadores para o consumo de carne bovina foram: sabor e
suculência (40,00%), tradição no consumo e facilidade na obtenção
e preparo (37,50%), facilidade de compra e oferta de produtos
diversificados (16,66%) e valor nutricional (5,84%).
A média familiar de consumo semanal de carne bovina por
entrevistado foi de 4, 50 kg, sendo consumido de 1 a 2 kg/semana/
família (47,50%), de 3 a 4 kg/semana/família (38,33%), de 5 a 6 kg/
semana/família (10,83%) e acima de 7 kg/semana/família (3,33%).
Tabela 8: Principais fatores que influenciam e motivam o consumo
de carne bovina na cidade de Palmas-TO.
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44,16 %
20,83%
4,16%
15%
11,75%
Fatores Motivadores para Consumo da Carne Bovina (%)
Tradição no
Facilidade de
Sabor e
Consumo e
Valor
Compra e Oferta
Suculência
Facilidade na
Nutricional
de Produtos
Obtenção e Preparo
Diversificados
40%
37,5%
16,66%
5,84%
Média Familiar de Consumo Semana de Carne Bovina (%)
1 a 2 kg/
5 a 6 kg/
3 a 4 kg/Semana/
Acima de 7 kg/
Semana/
Semana/
Família
Semana/Família
Família
Família
47,5%

38,33%

10,83%

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores do trabalho.

3,33%
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Fatores que Influenciam no Ato da Compra de Carne Bovina (%)
Boa
Validade e
Selo de
Local de
aparência e
Marca do
Inspeção e
Origem do
Apresentação Preço
Produto
Qualidade
Produto
do Produto

Em relação aos fatores que influenciam no ato da compra de carne
suína, segue os dados conforme Tabela 9, os fatores e atributos
de qualidade que mais influenciaram os consumidores no ato da
compra foram, boa aparência e apresentação do produto (40,16%),
validade e marca do produto (24,16%) respectivamente, local de
origem ( 13,00%), selo de inspeção de qualidade (11,93%) e por fim
o preço do produto (10,75%).
Os principais fatores citados como motivadores para o consumo
de carne suína foram, sabor e suculência (45,00%), tradição no
consumo e facilidade na obtenção e preparo (34,50%), facilidade
de compra e oferta de produtos diversificados (14,66%) e valor
nutricional (5,84%).
A média familiar de consumo semanal de carne suína por
entrevistado foi de 2, 50 kg, sendo consumido de 1 a 2 kg/semana/
família (51,51%), de 3 a 4 kg/semana/família (35,33%), de 5 a 6 kg/
semana/família (10,83%) e acima de 7 kg/semana/família (2,33%).
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Tabela 9: Principais fatores que influenciam e motivam o consumo
de carne suína na cidade de Palmas-TO.
Fatores que Influenciam no Ato da Compra de Carne Suína (%)
Boa
Validade e
Selo de
Local de
aparência e
Preço
Marca do
Inspeção e
Origem do
Apresentação
Produto
Qualidade
Produto
do Produto
40,16 %
10,75%
24,16%
11,93%
13%
Fatores Motivadores para Consumo da Carne Suína (%)
Facilidade
Tradição no
de Compra
Sabor e
Consumo e
Valor
e Oferta de
Nutricional
Suculência
Facilidade na
Produtos
Obtenção e Preparo
Diversificados
45%
34,5%
14,66%
5,84%
Média Familiar de Consumo Semana de Carne Suína (%)
1 a 2 kg/
5 a 6 kg/
Acima de 7
3 a 4 kg/Semana/
Semana/
Semana/
kg/Semana/
Família
Família
Família
Família
51,51%
35,33%
10,83%
2,33%
Fonte: Elaborado pelos pesquisadores do trabalho.

CONCLUSÃO
Os resultados da pesquisa constataram que o consumidor possui em
sua maioria uma percepção sobre a qualidade da matéria prima a ser
adquirida, porém faz-se necessário um maior esclarecimento sobre
outros aspectos, como manuseio e características organolépticas da
carne bovina. Fatores estes que poderiam ser mais difundidos nos
locais de comercialização.
Há um predomínio do sexo feminino nos pontos de venda, com
consumidores na faixa etária de 31-50 anos e maior número de
entrevistados com nível secundário de escolaridade, sendo que a
carne vermelha foi preferida pelos entrevistados, em relação à carne
suína e as outras espécies animais, ocupando lugar de destaque na
dieta do consumidor. Entre as pessoas do sexo masculino há uma
maior tendência a consumir carnes com maior teor de gordura.
O consumidor costuma consumir carne bovina e suína resfriada,
entretanto, com a carne bovina com frequência diária, realizando
suas compras em supermercados em quantidade a ser utilizada
durante toda a semana. O fator preço é o principal condicionante
deste consumo. A data de validade representa para o consumidor
um indicativo para estabelecer o estado de frescor da carne, sendo a
cor o principal atributo observado ao efetuar a compra.
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Os pontos de venda de carnes bovinas e carnes suínas em Palmas/
TO em sua maioria desconhecem o perfil de consumo de seus
clientes, bem como os fatores decisórios que impulsionam o ato de
compra e consumo, guiam-se apenas pelas tendências de mercado
e preços, prejudicando as relações comerciais entre fornecedores,
comerciantes e consumidores.
A maior dificuldade citada pelos comerciantes foi a não fidelização de seus
clientes, que buscam o preço como principal fator motivador de consumo,
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Grande parcela dos entrevistados conhece o carimbo do SIF e sua
finalidade, porém a maioria não verifica no ato da compra se o
produto é inspecionado. Foi observado também que quanto maior o
grau de instrução maior o conhecimento da inspeção federal.

sendo assim, constatou-se que o foco orientado para o consumidor é
fundamental para se antecipar às suas necessidades e desejos, superando
as suas expectativas com vistas a manter a sua fidelidade.
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Levantamento das condições de
higiene e profilaxia na criação de
animais nos assentamentos rurais
dos sítios Malhada e Jenipapo na
cidade de Crato - Ceará
T. A. S. Carmo1 | E. D. de Souza2

RESUMO
O termo assentamento, introduzido pelos órgãos oficiais, dá idéia
de alocação, de fixação dos trabalhadores na agricultura, daí o
surgimento de uma nova categoria no espaço rural, o assentado.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o perfil sanitário da criação de
animais no Assentamento Projeto AGRIFAMA, noAssentamento
Fazenda São Silvestre no Sítio Malhada,na Associação dos
Trabalhadores Rurais da Agricultura Familiar ALEGRE FRUTA e
no Condomínio Rural do Sítio Jenipapo.Foram realizadas visitas
em cada propriedade dos assentamentos, sendo aplicado um
questionário, previamente testado contendo 61 questões, referentes
aos dados do produtor, manejo sanitário, manejo produtivo, manejo
alimentar, infra-estrutura e dados gerais da criação.
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As condições de higiene e profilaxia dessas comunidades são
precárias. O desconhecimento da importância de técnicas de higiene
e profilaxia é o principal fator limitante pra a criação de animais,
somado à falta de água e conseqüentemente a falta de alimento.
Ficou evidente a importância de um estudo desse âmbito, na
tentativa de reverter o quadro geral encontrado, e a contribuição da
extensão rural aliado à educação sanitária.
Palavras- chave: Higiene, profilaxia, animais, assentamentos.
Graduanda em Zootecnia - IFCE / Campus Crato: thaianyaline@hotmail.com;
	Professor do curso de Zootecnia - IFCE / Campus Crato: edanusio@gmail.com;
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Os produtores dos quatro assentamentos entrevistados possuiam
criações de animais como: bovinos, ovinos, caprinos e aves, mesmo
em pequeníssima escala. Apenas uma das propriedades possuia
criação de suínos.

Survey of hygiene and prophylaxis in
animal husbandry in the rural sites and
Pied Jenipapo the city of Crato - Ceará
ABSTRACT
The term settlement, introduced by official bodies, gives an idea of
allocation, fixing of workers in agriculture, hence the emergence of
a new category in the countryside, the settler. The aim of this study
was to evaluate the health profile of livestock in Settlements and
Settlement Project AGRIFAMA Fazenda São Silvestre on the Site
Pied , and the Association of Rural Workers Family Farming GAY
FRUIT and Condominium Rural Site Jenipapo.
Visits were conducted on each property, and a questionnaire,
previously tested containing 61 questions relating to the data
producer, health management, production management, food
management, infrastructure and general data creation.
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The four settlements have interviewed creations of animals such as
cattle, sheep, goats and poultry, even in very small scale. Only one of
the properties has pig breeding.
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The hygiene and prophylaxis of these communities are poor.
Ignorance of the importance of hygiene techniques and prophylaxis
is the main limiting factor for breeding, coupled with the lack of
water and consequently the lack of food.
It was evident the importance of a study of this scope , in an attempt
to reverse the general found, and the contribution of rural extension
allied health education.
KEYWORDS : Hygiene, prophylaxis , animals , settlements.

INTRODUÇÃO
De acordo com BERGAMASCO E NORDER (1996), assentamento
pode ser definido como a criação de novas unidades de produção
agrícola, por meio de políticas governamentais, visando o
reordenamento do uso da terra; ou a busca de novos padrões sociais
na organização do processo de produção agrícola. Para FURTADO
E FRURTADO (2000), assentamento diz respeito à instalação de
novas propriedades agrícolas, como resultado de políticas públicas,
objetivando uma redistribuição de terras menos concentradora,
cujos envolvidos são os trabalhadores rurais sem-terra e aqueles com
pouca terra. O termo assentamento, introduzido pelos órgãos oficiais,
dá idéia de alocação, de fixação dos trabalhadores na agricultura, daí
o surgimento de uma nova categoria no espaço rural, o assentado.
Esta terminologia tenta ocultar uma ação anterior dos trabalhadores
que lutaram com denodo pelo direito à terra. Esses bóias-frias,
posseiros, meeiros, arrendatários ou pequenos proprietários que
perderam suas terras, posições ocupadas antes do assentamento,
jamais foram lembrados pelos tecnocratas como ocupantes, pois,
assim fazendo, os estariam considerando sujeitos do processo e não
beneficiários como são cognominados.
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O foco deste artigo são as condições de higiene e profilaxia na
criação de animais nos assentamentos Projeto AGRIFAMA e
Assentamento Fazenda São Silvestre no Sítio Malhada, e Associação
dos Trabalhadores Rurais da Agricultura Familiar ALEGRE FRUTA
e Condomínio Rural do Sítio Jenipapo.
As condições gerais de manejo, alimentação, higiene e profilaxia de
animais criados nessas comunidades são precárias. Isso se deve ao
fato de essas terras serem coletivas, e os pequenos produtores não
terem condições inclusive financeiras de manter um sistema de
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A criação de animais e a agricultura de subsistência têm sido uma
alternativa para alimentação dos nordestinos, bem como uma
parcela de sua renda mensal. Além da venda dos produtos agrícolas
e de origem animal (carne, leite, ovos, pele, lã), a agricultura também
representa uma renda extra para os pequenos criadores e agricultores.

produção adequado. Somado a isso, ainda há entre os assentados
um disputa muito grande e um espírito de competição na maioria
dos assentamentos. Essa disputa limita ainda mais o processo de
evolução da pecuária.
Para manter seus animais, os assentados têm que lidar principalmente
com a falta de água, o que reflete na falta de alimento, e é outro fator
limitante para a produção. Por essa razão, apenas uma pequena
minoria mantém animais nas terras assentadas. A grande maioria
apenas constrói moradias, e alguns poucos formam cooperativas
para a comercialização de produtos oriundos da agricultura.
Outro fator limitante para a realização de técnicas adequadas
de higiene e profilaxia se deve à aspectos sócio-econômicos dos
criadores de animais e referem-se ao baixo nível de escolaridade dos
produtores e a dificuldade de acesso a informações.
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As formas como ocorrem o desenvolvimento da agricultura e
pecuária nos assentamentos, por serem comunidades mais pobres,
sem recursos e com pouca ou quase nenhuma assistência técnica
pode influenciar várias características produtivas e ambientais, que
vão desde a qualidade dos produtos até a nossa saúde como resultado
da qualidade do nosso alimento.
Assim, um entendimento dos diversos aspectos relacionados à
agropecuária nos Assentamentos dos Sítios Malhada e Jenipapo em
Crato- Ceará é fundamental para pensar-se em um futuro saudável,
produtivo e sustentável. Desta forma, em decorrência dos aspectos
técnicos ou sócio econômicos que envolvem este tipo de atividade
pecuária fica evidente a necessidade de levantamentos de dados. Esse
trabalho objetiva estabelecer um perfil sanitário sobre as condições
de higiene e profilaxia nos referidos assentamentos.

MATERIAis E MÉTODOS
Para a efetivação dos objetivos estabelecidos, foi tomado como
referência principal o estudo desenvolvido por Guimarães (2006), o
qual identificou uma série de variáveis para dissertar pesquisa sobre
nível tecnológico da criação de ovinos e caprinos no estado de Minas

Gerais. Dentre as variáveis citados pelo referido autor possibilitou
a caracterização do sistema de produção, mesmo se tratando de
outros animais além de ovinos e caprinos, baseando-se nos níveis
tecnológicos e técnicas realizadas pelo mesmo.
O experimento foi conduzido nos assentamentos Projeto AGRIFAMA
e Assentamento Fazenda São Silvestre no Sítio Malhada, e Associação
dos Trabalhadores Rurais da Agricultura Familiar ALEGRE FRUTA
e Condomínio Rural do Sítio Jenipapo , localizados na cidade de
Crato-CE, microrregião do Cariri e mesorregião do Araripe, com
latitude 7º 14 minutos e longitude 39o14 minutos em relação a
Greenwich e altitude de 450 m acima do nível do mar. O clima é
quente, seco e a temperatura média, de 26oC (IBGE, 2006).
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Foram realizadas visita em cada propriedade, e aplicado um
questionário, previamente testado por SILVA et al., (2011), abordando
dados do produtor, da propriedade e do rebanho. Nos criatórios
que tiverem criação mista (várias espécies), foram preenchidos no
questionário, os dados referentes a cada tipo de sistema.
Na ocasião da visita à propriedade, foi feito um discurso de
conscientização aos produtores ressaltando a importância do
trabalho a ser realizado com os dados coletados em cada propriedade.
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Figura 1: Localização geográfica do município de Crato, Ceará. Fonte: IBGE, 2013.

Os questionários foram aplicados em todas as comunidades, e
os entrevistados foram os presidentes ou responsáveis de cada
assentamento, previamente escolhidos e localizados, por terem dados
referentes a todos os produtores assentados e serem conhecedores
de todas as atividades, práticas e técnicas realizadas na propriedade.
O questionário constitui-se de 61 questões, referentes aos dados do
produtor, manejo sanitário, manejo produtivo, manejo alimentar,
infra-estrutura e dados gerais da criação. Os dados foram reunidos,
compilados, analisados e discutidos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Os questionários aplicados representam 100% dos assentamentos
dos sítios Malhada e Jenipapo. O efetivo de animais nas comunidades
entrevistadas em geral representam menos de 30% das atividades
realizadas, sendo a agricultura de subsistência a principal
atividade geradora de renda. No entanto, os quatro assentamentos
entrevistados possuem criações de animais como bovinos, ovinos,
caprinos e aves, mesmo em pequeníssima escala. Apenas uma da
propriedades possui criação de suínos.
O nível de escolaridade dos entrevistados foi bastante desuniforme,
sendo desde analfabeto à técnico e superior. Isso pode significar
que nesses assentamentos em especial, a grande limitação para a
realização adequada de técnicas de higiene e profilaxia não estão
relacionados à falta de informação.
Todos os entrevistados criam animais há mais de 05 anos, e apenas
um há mais de 10 anos, desde a fundação do assentamento. O sistema
de criação de 100% dos produtores é extensivo, e todos possuem
assistência técnica gratuita de órgãos como EMATERCE, PRONAF,
e FLOR DE JUÀ, recebendo visitas esporádicas de agentes rurais,
técnicos em agropecuária e veterinários, de acordo com a necessidade.
Relacionado ao manejo sanitário, todos os entrevistados
testemunham a observação de enfermidades nos rebanhos, sendo
encontrados em caprinos e ovinos doenças tais como piolhos,
miíase (bicheira), linfadenite caseosa, ectima contagiosa (boqueira)

e verminoses. Na espécie bovina as principais doenças relatadas que
acometem os animais são mamite e infestação de carrapatos. Em
aves observa-se pouca ou nenhuma enfermidade.
Em todas as propriedades é feita a vermifugação dos animais a cada
04 meses e há alternância de produtos vermífugos a cada 06 meses ou
segundo orientação do veterinário que presta assistência. De acordo
com GUIMARÃES (2006), produtores que não possuem assistência
técnica compõe o grupo de maior risco, pelos menores critérios
sanitários a que são submetidos e apresentam maior sujeição aos
processos de disseminação de doenças.
Nenhum dos criadores realiza exposições de seus animais em
feiras e ventos. Um dado preocupante na criação de animais nos
assentamentos analisados diz respeito à ao manejo ruminantes,
sendo que nenhum deles realiza o corte e cura do umbigo, uma
prática simples que consiste em mergulhar o coto umbilical e a pele
da região do umbigo em um frasco contendo uma solução de álcool
iodado a 5%. Trata-se de uma medida profilática que evita infecções
bacterianas e o acometimento de outras doenças.

Como podemos observar na figura 1, apenas um dos produtores
realiza o desmame dos animais, e este mesmo é o único que separa
os animais por sexo e realiza a castração dos mesmos. O método
utilizado pelo produtor é o burdizzo. VALLE et al (1998), afirma que
a “cura do umbigo” evita contaminações por agentes infecciosos
do meio externo que, de forma ascendente, causam infecções
generalizadas no bezerro. Ao nascer, o bezerro apresenta uma
abertura no umbigo que serve de porta de entrada para os agentes
infecciosos. A falta de tratamento pode causar uma infecção local
(onfaloflebite) e sistêmica, disseminando o agente a vários órgãos.
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Relacionado ao manejo de produção, nenhum dos criadores realizam
a marcação para identificação dos animais. Para GUIMARÃES,
2006, A identificação individual dos animais é fundamental para
o controle da produção e a baixa freqüência de utilização reflete
o desconhecimento de sua importância por parte dos produtores,
principalmente por se tratarem de sistema extensivo de criação.

Figura 1: Para técnicas de manejo produtivo: Desmame, Castração e Separação de animais por sexo.

Em nenhum dos assentamentos entrevistados é realizada a escolha
de reprodutores, a monta é livre e os criadores não fazem estação de
monta, o que para GUIMARÃES, 2006, é fundamental, e consiste em
definir um período em que as fêmeas são colocadas com os machos
um número de dias dependente de cada espécie animal.
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Os animais em geral são mestiços, os bovinos são mestiços de
Holandês e Gir, e os ovinos são mestiços de santa Inês e dorper
(conhecidos por eles como cabeça preta), as demais espécies são de
animais mestiços também, porém não se sabe dizer de quais raças
são provenientes.
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Os criadores relatam não terem quarentenário, mas separaram os
animais doentes em algum espaço das instalações.
Não é feito o acompanhamento dos animais ao nascer, apenas uma
observação inicial se a mãe aceitará a cria, sendo assim, podemos
observar que os animais mamam o colostro, mesmo que não seja
feito por esclarecimento da importância que esta prática representa
na imunidade das crias.
As instalações em geral constituem-se de cercas de arame farpado e
varas de madeira, o que não é mais indicado para uso em criações
de animais, pois os mesmos podem se machucar e os ferimentos
causarem infecções, disseminar doenças e danificar o couro.

A higiene diária nos comedouros e bebedouros é feita em 100% das
comunidades analisadas, e os cochos utilizados são alvenaria e pneu
(sóla, como chamam).
Todos os criadores realizam a mineralização dos animais ruminantes,
e nenhuma das propriedades possuem pedilúvio nem plataforma de
ordenha. O manejo é realizado na propriedade com os animais ao
relento, não há paredes, teto, nem tampouco bretes de contenção.
Os animais não são abatidos nas propriedades, pois a principal fonte
de renda advinda dos animais resulta da venda dos animais vivos,
por essa razão também não é feita a retirada da pele.
A criação de animais representa de 25% a 30% da renda dos
assentados apenas, a principal fonte de renda provém da agricultura,
da produção de abacaxi no Condomínio rural do Sítio Jenipapo, a
produção de mandioca no Assentamento Fazenda São Silvestre Sítio
Malhada e produção de bananas e hortaliças no Projeto AGRIFAMA,
no sítio Malhada.

CONCLUSÕES
A análise dos dados possibilitou a caracterização da criação de animais
nos assentamentos dos sítios Malhada e Jenipapo e o conhecimento
sobre as condições sanitárias desenvolvidas em comunidades.
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A principal renda dos assentados baseia-se na agricultura de
subsistência, por essa razão há pouco investimento na criação de
animais. Embora a pecuária não seja a principal fonte de renda,
todas as propriedades realizam vacinações e vermifugações dos
animais devidamente orientados por profissionais que prestam
assistência técnica, porém os assentamentos ainda são conhecidos
pelas condições precárias no que diz respeito a criação de animais.
Os produtores em geral não realizam práticas básicas e simples
que podem evitar a disseminação de doenças, como por exemplo,
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O desconhecimento da importância de técnicas de higiene e profilaxia
é o principal fator limitante pra a criação de animais, somado à falta
de água e conseqüentemente a falta de alimento.

separação de animais doentes em baias de isolamento e quarentena,
corte e cura do umbigo, não é feito o acompanhamento dos animais
ao nascer, apenas uma observação inicial se a mãe aceitará a cria,
sendo assim, podemos observar que os animais mamam o colostro,
mesmo que não seja feito por esclarecimento da importância que
esta prática representa na imunidade das crias.
Na grande maioria das propriedades ficou evidente uma falha que
ocorre nos sistemas de extensão e educação sanitária desenvolvidos
no Estado, se é que ocorrem.
A comunicação e o estabelecimento de contato com os criadores
das comunidades, aliado à trabalhos de conscientização e educação
sanitária ainda são a melhor forma de contribuir para a reversão do
quadro geral encontrado.
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A pesquisa objetivou identificar, analisar e comparar com literatura,
os métodos e técnicas de criação de galinha caipira de corte, utilizados
pelos moradores da Comunidade Bacabinha município de Codó
MA. Para tanto, foi consultado dados bibliográficos, e as possíveis
contradições e semelhanças existentes na implantação das instalações,
sistemas de criação e manejo dos animais, com os conhecimentos dos
moradores da comunidade, com o objetivo de despertar a importância
econômica e social dessa atividade, pois a mesma é rentável para o
pequeno e médio produtor rural. Esta pesquisa foi ancorada, sobretudo
nos métodos de criação de Albino et al (2005). Essa pesquisa é de
caráter quanti-qualitativa, foi utilizado uma entrevista para coleta de
dados, com questionários com perguntas semi-abertas no período
ente outubro a novembro de 2013. Os resultados revelaram que entre
os 31 moradores entrevistados, 97% utilizam o sistema extensivo
na criação dos animas; 87% utilizam apenas de conhecimento
empírico no manejo alimentar; 87% exploram os animais comuns
sem raça definida; 78% apresentaram um conhecimento empírico
no manejo sanitário dos animais e 52% afirmaram que só criam
os animais para sua própria subsistência. Portanto, a Avicultura de
Corte Caipira bem manejada se torna uma importante ferramenta de
desenvolvimento rural, sendo importante para a fixação do homem
no campo, necessitando de maiores investimentos de políticas
publicas e interesse dos moradores em desenvolver a avicultura local,
e, sobretudo assistência técnica.

POULTRY CAIPIRA COURT: identification
of methods and techniques of
farming in the locality Bacabinha /
Codo-MA
ABSTRACT
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The research aimed to identify, analyze and compare with literature,
the methods and techniques of creating chicken cutting, used by
the residents of the municipality of Community Bacabinha Codo
MA. For both, was consulted bibliographic data, and the possible
contradictions and similarities exist in the deployment of the
installations, systems of creation and handling of the animals, with
the knowledge of the inhabitants of the community, with the aim of
awakening to the economic and social importance of this activity,
because it is profitable for the small and medium rural producer.
This research was anchored, especially in methods of creation of
Albino et al (2005). This survey is of quanti-qualitative character,
an interview was used for data collection, with questionnaires with
questions semi-open in period ente october the november 2013. The
results showed that among the 31 residents interviewed, 97% use the
extensive system in the creation of animas; 87% use only of empirical
knowledge in handling food; 87% exploiting the common animals
without defined breed; 78% had an empirical knowledge in handling
the animals’ health and 52% said that only create the animals for
their own subsistence. Therefore, Poultry Grit Court of well managed
becomes an important tool for rural development is important for
keeping people in the field, requiring larger investments and public
policy interests of the residents in developing the local poultry
industry, and especially technical assistance.
KEY-WORDS: Poultry cutting, rural development; Management.

INTRODUÇÃO
As galinhas caipiras (Gallus domesticus) são originárias de quatro
ramos genealógicos distintos, o americano, o mediterrâneo, o inglês
e o asiático. Sendo então um animal que não recebeu manejos,
acabou por si só adquirindo resistência as muitas enfermidades e se
adaptando ao clima local (BARBOSA et. al, 2007).
De acordo com Albino et al. (2005), a avicultura brasileira iniciouse com Pedro Álvares Cabral, ao trazer para o Brasil os primeiros
exemplares de aves de raça pura. Essas aves eram criadas soltas,
originando, por isso, o termo Galinha Caipira, denominação surgida
do Tupi guarani. Porém, com a expansão da avicultura industrial, a
produção desses animais ficou restrita as criações de fundo de quintal.
A avicultura caipira sempre foi para os pequenos e médios produtores,
uma excelente fonte de produção de alimentos proteicos (carne
e ovos). Contudo, apresenta-se limitada, pois não acompanhou a
evolução da tecnologia. A baixa produtividade e a alta mortalidade
fazem parte desse cenário, em função das precárias técnicas de
manejo e criação, cuidados higiênicos sanitários e da deficiência na
alimentação. (HOLANDA et al. 2008).
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A galinha caipira, segundo Santos (2009), apresenta um período de
criação cerca de duas vezes mais longo comparado ao das aves industriais,
com produção de ovos e carnes em níveis mais baixos, mas apresentando
um produto diferenciado e de alta qualidade, características estas que
conquista cada vez mais consumidores exigentes.
Na agricultura familiar, principalmente a maranhense, as técnicas
de manejo aplicadas pelas comunidades em sua grande maioria são
empíricas, ocasionando, com isto, um baixo índice de produtividade,
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No entanto, é importante destacar que a galinha caipira para
corte tem sido de grande relevância para a agricultura familiar,
principalmente no abastecimento do mercado local. São empregados
pelos moradores de pequenas cidades e zonas rurais, conjuntamente
com outras espécies animais, apenas com o objetivo de subsistência
(ALBINO et al, 2005).

apesar da rusticidade. Comparada ao frango tradicional, fica notória
a necessidade de uso de técnicas de manejo na criação da galinha
caipira que venham a garantir maior produtividade e um maior
retorno financeiro. No entanto, apesar do conhecimento empírico,
a criação desses animais ainda é uma atividade rentável pelo fato de
obterem bons preços no mercado consumidor.
Objetiva-se então identificar os métodos de criação de galinha
caipira utilizadas pelos agricultores da comunidade Bacabinha,
compará-los às técnicas de manejo da literatura, analisando se
existem semelhanças ou não com o manejo técnico científico.

MATERIAIS E MÉTODOS
O percurso metodológico adotado baseou-se em fontes secundárias,
que consistiram em materiais já publicados, como livros; artigos de
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periódicos; pesquisa de institutos de pesquisa e observações a campo
da forma de manejo da avicultura local, e utilizando como fonte de
dados a aplicação de questionários semi- abertos com (16) perguntas
objetivas e subjetivas com 30% dos moradores da comunidade que
criam os animais, selecionados aleatoriamente com o propósito de
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investigar a utilização dos métodos e técnicas de criação da galinha
caipira adotados pelos mesmos.
Entre o período compreendido entre os meses de outubro a novembro
de 2013, foram realizadas 66 (sessenta e seis) aplicações de questionários
sob a forma de entrevistas individuais. Com os dados obtidos
procuremos interpretar os mesmos e transformá-los em informações a
fim de responder aos questionamentos propostos no estudo, sobretudo
comparando-os com o conhecimento teórico científico.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Entre os moradores entrevistados (Gráfico 1) observamos que em
relação ao sistema de criação adotado 97% utilizam o extensivo, 3%
o semi-intensivo e nenhum o intensivo sendo esse último utilizado
quase que exclusivamente para frangos industriais.

As entrevistas revelaram que quase a totalidade dos moradores
entrevistados criam os animais de forma extensiva como afirmado
pelos autores ALBINO et al., 2005; CAIRES, 2010 e HOLANDA et
al, 2008. Neste sistema os animais permanecem soltos, dormem em
poleiros, árvores ou ao ar livre, apresentando precários cuidados
higiênico sanitários, onde há elevada mortalidade principalmente
nas primeiras semanas de vida dos pintinhos.

Gráfico 1: Análise dos sistemas de criação adotados pelos moradores do povoado Bacabinha.
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De acordo com Caires (2010), podemos observar neste sistema de
criação uma elevada mortalidade principalmente nas primeiras
semanas de vida dos pintinhos. É importante ressaltar, que esse
modo de criação acarreta em maiores níveis de mortalidade dos
animais, como também há perda por parte de ataque de predadores
pelo fato dos animais ficarem toda a parte do tempo expostos sem a
presença de instalações adequadas.
Analisando o Gráfico 2, observamos que a maioria dos moradores
(87%) utiliza de conhecimentos apenas empíricos na alimentação
dos animais. De acordo com dados da pesquisa, os animais só
consomem milho quebrado e inteiro durante todas as fases de
desenvolvimento.
10% dos entrevistados relataram a utilização de conhecimento
empírico concomitante ao técnico; o empírico diz respeito à utilização
de milho e o técnico o fornecimento de ração. 3% dos observados
responderam que utilizam somente ração para os animais.

Gráfico 2: Manejo alimentar.

Em relação à utilização de raças, analisando o Gráfico 3, observamos
que a galinha caipira comum foi encontrada em 87% das famílias
entrevistadas, 10% utilizam a galinha caipira comum e de raça, e
apenas 3% dos animais são de raça.
Justificando as palavras de Holanda et al (2003, 2008) onde
afirmaram que a mais comum e encontrada nas comunidades é a
galinha caipira, um animal que não apresenta padrão definido sendo,
portanto o resultado de uma mistura de várias raças, ocorridas ao
acaso, sem nenhum critério ou algum tipo de orientação zootécnica.
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As raças ou linhagens encontradas na comunidade foram a
Label Rouge conhecida popularmente como “pescoço pelado”,
concordando com as palavras de Albino et al. (2005) que ressaltaram
que a Label Rouge é uma ave rústica e dinâmica podendo ser criada
em todo o Brasil.

Gráfico 3: verificação das principais raças utilizadas pelos moradores.

A realidade encontrada entre os entrevistados, apresentada no
Gráfico 4 aponta que 78% das pessoas entrevistadas utilizam de
conhecimento empírico no combate e tratamento de doenças nas
galinhas, 19% dispõem de um conhecimento técnico concomitante
ao empírico e a minoria, apenas 3%, dispõem de conhecimento
técnico na profilaxia (prevenção) e combate às doenças nas galinhas.
Os procedimentos de manejo sanitário encontrados na comunidade
constituíram-se de métodos empíricos como a utilização de creolina
na água de bebida, água sanitária e água de limão principalmente
no tratamento da bouba aviária conhecida como gogo, como
mecanismos rudimentares para o tratamento e a profilaxia de
doenças nesses animais.
Em relação ao conhecimento técnico, o que se pôde identificar
foi o uso de antibióticos como meracilina e terraminica, mas sem
nenhuma orientação técnica. No manejo empírico conjuntamente
com o científico identificamos a adoção de ambos os procedimentos
já citados anteriormente.
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Gráfico 4: verificação do manejo sanitário na profilaxia e combate a enfermidades das galinhas.

No Gráfico 5, observamos que os dados coletados entre os moradores
que criam a galinha caipira apenas para o próprio consumo familiar,
e para o consumo concomitante com a venda, encontram-se
praticamente na mesma proporção de 52% e 48%, respectivamente.
Isto é justificado pelo fato dessa atividade ser tradicional sendo,

portanto, praticada desde a introdução da galinha no Brasil. Além
do mais, de acordo com Albino et al (2005), esses moradores não
criam os animais como forma de adquirirem lucros, mais sim para
suprir esporadicamente a demanda familiar.
Segundo Nunes (2008), a criação de galinha caipira possui mais de
cinco séculos de existência, desempenhando importante função
social, pois a mesma representa uma fonte de proteína e de renda
para a comercialização de carne e ovos, além de ser uma atividade
de baixo custo de implantação e de manutenção.
Apesar dos dados obtidos estarem quase na mesma proporção,
notamos que uma boa parte dos moradores entrevistados consome
e vende os animais, mas como já analisado nos gráficos anteriores,
as técnicas de manejo ainda são arcaicas e rústicas, o que acarreta
em grandes perdas da cadeia produtiva refletindo, então, na idade ao
abate e consequentemente encarecendo ainda mais o produto final.
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O Gráfico 6 demonstra que em relação ao abate dos animais para
consumo, apenas 10% afirmaram que abatem os animais com
idade de 0 a 3 meses; 22% com 4 a 6 meses e, 68% dos moradores
entrevistados afirmaram que os animais estão prontos para abate
com idade superior a sete meses.

Gráfico 5: Análise da demanda de consumo e venda dos animais.

Gráfico 6: Percentual de moradores que abatem os animais de acordo com a idade.

Os procedimentos recomendados pela literatura, no que diz respeito
a todos as técnicas realizadas desde as instalações até o produto final
garantem uma melhor produção de galinha e consequentemente
melhora a renda local.
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O ideal seria a utilização do sistema semi-intensivo de criação, pois de
acordo com a Embrapa (2007), este é um sistema em que as aves têm
certo grau de liberdade, ficam parte do tempo no aviário que contém
os comedouros, bebedouros e no caso de postura os ninhos, os animais
disponham de um ou mais piquetes cercados para caminharem e
ciscarem em área aberta e livres do ataque de predadores.
Na escolha do local para construção do galpão, são preferíveis aqueles
secos e ventilados, pois o ambiente de criação deve ser tranquilo e
distante de outras criações ou plantéis avícolas e ainda se possível
distante de estradas onde ocorra circulação de veículos e pedestres
(ALBINO et al. 2009).
Em relação à alimentação Albino et al (2005), afirmam que a mesma
tem como objetivo principal suprir os requerimentos nutricionais
das aves em todo o seu período de desenvolvimento. É de suma
importância que os animais tenham a disposição uma diversificação
de alimentos para o seu melhor desenvolvimento, sendo que a base
da alimentação das aves de acordo com Holanda et al (2003) é a ração
balanceada, devendo conter quantidades equilibradas de proteína,
energia metabolizável, vitaminas e minerais.

Os mesmos autores ainda ressaltam que à medida que aumenta a
idade da ave destinada à corte, diminui o requerimento proteico e
aumenta o energético, devendo a ração conter em sua composição,
de 16% a 22% de proteína bruta e de 2.900 kcal/kg a 3.100 kcal/kg,
com teores de fósforo em torno de 0,6% e de cálcio da ordem de 1,0%.
Por isso que se faz necessário a busca por capacitação técnica por
parte dos moradores da região para garantir uma melhor produção,
sobretudo por parte das políticas públicas em prol da agricultura
familiar com seus programas de financiamento e assistência técnica
ao homem do campo.

CONCLUSÃO
Nas condições da comunidade Bacabinha conclui-se que:

A avicultura caipira da comunidade Bacabinha pode ser viável em
virtude de ser um complemento na renda dos moradores daquela
região, como também pela facilidade de manejo e integração com
outros ramos agropecuários, fixando o homem no campo, mas torna-se
necessária a integração dos moradores em busca de capacitação técnica.
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PERFIL, CONHECIMENTO E TREINAMENTO
DOS ORDENHADORES DO IFAL - CAMPUS
SATUBA, POSSÍVEIS INTERFERENTES NA
QUALIDADE DO LEITE
J. L. Amaral [PQ]¹ | C. F. A. Cordeiro [PQ]2 | V. T. Melo [PQ]3

RESUMO
O leite proveniente de animais sadios, se forem ordenhados de forma
asséptica, contém poucos microrganismos, mas posteriormente
sofre contaminação a partir do ambiente e do homem. Para a
eficiência da qualidade, torna-se essencial o treinamento de todos
os envolvidos no processo produtivo. Considerando esse conceito,
o presente trabalho visou verificar o perfil e conhecimento dos
ordenhadores e os possíveis interferentes na qualidade do leite
do Setor de Bovinocultura do IFAL - Campus Satuba e aplicar o
treinamento necessário com esses colaboradores, através da análise
dos pontos críticos pelo teste de swab e confecção do fluxograma
de ordenha higiênica, no intuito de obter respostas positivas dos
ordenhadores quanto aos conhecimentos obtidos.

4503

Zootecnia

PALAVRAS-CHAVE: Qualidade do leite, Ordenhadores, Treinamento.

1e2

Instituto Federal de Alagoas - IFAL / Campus Satuba: jlamaral.tecnolat@gmail.com; carlafcordeiro@gmail.com;
valdomiro.torquato@gmail.com;
[IC] Iniciação Científica | [PQ] Pesquisador | [TC] Técnico em Química

PROFILE, KNOWLEDGE AND TRAINING
OF IFAL MILKERS - CAMPUS SATUBA,
INTERFERING POSSIBLE QUALITY OF MILK
ABSTRACT
The milk from healthy animals, if they are milked aseptically
contains few microorganisms, but later suffers contamination from
the environment and man. For the efficiency of quality, it is essential
to training of all involved in the production process. Considering
this concept, the present study aimed to investigate the profile and
knowledge of the milkers and possible interferences in milk quality
Beef Cattle Sector IFAL - Campus Satuba and apply the necessary
training to these employees through the analysis of the critical points
for the test swab and making flowchart hygienic milking, in order to
get positive responses from the knowledge obtained as milkers.
KEY-WORDS: Milk quality, Milkers, Training.
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INTRODUÇÃO
A flora bacteriana do leite pode variar consideravelmente em número e
espécies, dependendo de como se contamina o leite. O leite proveniente
de animais sadios, se forem ordenhados de forma asséptica, contém
poucos microrganismos, mas posteriormente sofre contaminação a
partir do ambiente e do homem. A contaminação pelo homem está
da dependência dos métodos utilizados no manejo dos animais, da
forma ou do tipo de ordenha e principalmente do estado higiênico dos
animais, determinando a carga microbiana e as espécies envolvidas.
A contaminação pode processar-se por duas vias: a endógena, no
caso de o animal apresentar alguma doença e a exógena quando a
contaminação ocorre a partir da saída do úbere (TRONCO, 2003).
Para o estabelecimento de um programa eficiente de qualidade
torna-se essencial o treinamento de todos os envolvidos no processo
produtivo, sobretudo os ordenhadores, enfocando os princípios de
higiene, fisiologia da lactação, funcionamento e manutenção do
equipamento de ordenha (SANTOS et al., 2002).

Andrade (1997) e Dias Filho (1997) constataram que aspectos
relacionados ao ordenhador, tais como a higiene pessoal e a
capacitação, constituem importantes fatores que comprometem
a qualidade do leite, influenciando diretamente nos valores de
Contagem Bacteriana Total.
A higiene dos tetos, das mãos do ordenhador e do ambiente de
ordenha são de grande importância para reduzir o número de
microrganismos patogênicos no leite, e também para melhorar suas
condições higiênicas (NADER FILHO et al., 1985).

4505

Zootecnia

Diante da necessidade de se adequar aos novos padrões de gestão
da qualidade em todas as etapas da cadeia de produção do leite, a
fim de proporcionar produtos seguros e de melhor qualidade ao
consumidor, além da eficiência econômica pela redução de perdas
e armazenamento, a implantação de Boas Práticas de Fabricação
(BPF) é uma ferramenta essencial para o campo, pois permite
implantar e manter o controle de qualidade em produção de leite
(SCALO; COELHO, 2006).

O presente trabalho visou verificar o perfil e conhecimento dos
ordenhadores e os possíveis interferentes na qualidade no Setor de
Bovinocultura do IFAL - Campus Satuba e aplicar o treinamento
necessário com esses colaboradores.

MATERIAIS E MÉTODOS
O presente trabalho foi desenvolvido no Setor de Bovinocultura
do Instituto Federal de Alagoas - Campus Satuba, constituiu-se de
três etapas:
Análise dos Pontos Críticos
Para avaliar os mais incidentes contaminantes do leite na hora da
ordenha e a eficiência da higienização, foi realizada a análise de
SWAB, antes do treinamento com os ordenhadores, sendo eles:
mão do ordenhador antes de lavar, mão do ordenhador depois de
lavar (que lavavam somente com água), galão para leite (momentos
antes de usar), teto do animal antes de lavar, teto do animal após
pré-dipping (solução clorada 2%), teto após a ordenha, aplicador do
pré-dipping e o filtro utilizado da filtragem do leite.
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A técnica do esfregaço de superfície aplica-se também à análise de
superfícies de equipamentos, mesas, utensílios e embalagens. O
esfregaço pode ser feito com “swabs” estéreis ou, se a área amostrada
for grande, com esponjas estéreis. Esse material pode ser adquirido
em embalagens individuais, estéreis. Os procedimentos da análise
(Figura 1) foram realizados conforme metodologia adotada por
Silva, et al.( 2007) e posteriormente foi realizada a Contagem Total
de Aeróbios Mesófilos em placas (Aerobic Plate Count).

Figura 1: Procedimentos da análise de “swab”. Coleta das amostras; (B) Transferência da alíquota para placa; (C)
Placas em estufa.

Após a obtenção dos resultados foram aplicadas as medidas necessárias
para a adequação dos procedimentos em cada ponto analisado.

Treinamento dos vaqueiros/ordenhadores
Para implantação da ordenha higiênica no Setor de Bovinocultura,
foi realizado treinamento com os vaqueiros/ordenhadores que são
os principais responsáveis pela obtenção do leite, o treinamento foi
dividido em quatro etapas:
- Curso de ordenha higiênica
O curso de ordenha higiênica foi realizado através de aula multimídia,
em sala de aula, com imagens e linguagem adequada, para melhor
entendimento dos vaqueiros, explicando os fatores de contaminação
do leite, a importância da qualidade, os riscos do consumo de
alimentos contaminados, a importância da ordenha higiênica, as
legislações e suas determinações quanto à qualidade do leite, o que é
mastite, os testes de detecção da mastite e os tratamentos tirando as
dúvidas que eles tinham e ouvindo suas opiniões.
- Aplicação de questionário

- Teste da sequência de ordenha
Foi realizado utilizando o fluxograma de ordenha desenhado em papel
40Kg, onde cada ordenhador, individualmente, expressou através de
fotos (tiradas deles mesmos durante ordenha) qual a sequência que
cada um utilizava na ordenha ou que julgavam certa (Figura 2);
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Para avaliação dos conhecimentos quanto à ordenha, mastite,
testes durante a ordenha, os tratamentos, as dificuldades que eles
encontravam e ainda o levantamento de questões pessoais, foi
aplicado um questionário verbal, individualmente, afim de conhecer
também as dificuldades que eles tinham quando à compreensão
do que foi passado na primeira parte do treinamento no curso de
ordenha higiênica. As perguntas foram relacionadas à questões
pessoais, aos hábitos comportamentais, os horários de ordenha/
Tempo de entrega (condições)/ armazenamento do leite, o teste
da caneca, a higienização dos tetos, pré e pós-dipping, os testes
periódicos, mastite e período de carência do leite.

Figura 2: Sequências demonstradas pelos ordenhadores em fluxograma.

- Demonstração dos resultados microbiológicos
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A última etapa do treinamento foi a demonstração dos resultados
microbiológicos das análise dos pontos críticos, através de
multimídia juntamente com as fotos da sequência de ordenha
higiênica e a foto do resultado, em placa de petri, correspondente
à fonte de contaminação de cada etapa que eles estavam realizando
na ordenha, onde puderam visualizar e corrigir os procedimentos
inadequados, e ainda, entender a importância da higienização antes,
durante e depois da ordenha.
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Confecção do fluxograma de ordenha higiênica
Foi confeccionado um fluxograma de ordenha higiênica (Figura 3),
com as sequências adequadas para o controle da obtenção da matéria
prima com qualidade, adicionando a etapa de lavagem das mãos, que
em alguns fluxogramas não é encontrada, ou é colocada em outra
posição. O fluxograma foi impresso pela instituição em formato
de banner e afixado na sala de ordenha. Foi utilizada as imagens
próprios ordenhadores, para que percebessem a importância que
possuem nessa atividade.

Figura 3: Fluxograma de ordenha higiênica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Análise dos Pontos Críticos
Com a análise de “swab” os resultados encontrados nas placas foram
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contados, considerando UFC/5cm², correspondente á 1ml das
amostras, conforme apresentados (Figura 4). Onde dos oito pontos
analisados, seis apresentaram muitas unidades formadoras de
colônias, não permitindo a contagem. Pode-se perceber, que a mão
do ordenador após lavar (B) apresentou quantidade de UFC maior
na higienização das mãos, a ausência de detergente neutro para a
lavagem das mãos, o contato com a mangueira que ficava no chão
e ainda a possibilidade de contaminação da água utilizada. O galão
do leite (C) é outro ponto crítico vendo que não há mais fontes de
água quente para sanitização do galão, que em pesquisa realizada
por AMARAL et al (2012), apresentou ausência de contaminação do
galão de leite após sanitização com água quente.
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que a mão do ordenhador antes de lavar (A), concluindo a deficiência

Figura 4: Resultados em placas das vias de contaminação.
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Nas análises dos tetos de um determinado animal, observou-se que
houve uma pequena eficiência na sanitização com o pré-dipping
(solução 2% de hipoclorito de sódio), apresentando apenas 20
UFC/5cm² no teto após o pré-dipping (E) e ainda a contaminação
pelas mãos do ordenhador tendo apresentado uma maior quantidade
de colônias no teto após a ordenha (F). Quando observado o
resultado encontrado no aplicador (sem retorno) do pré-dipping (G)
foram encontradas 8 UFC/5cm² o que justifica a pequena presença de
contaminação no teto após a sanitização. Este caso está relacionado
ao fato de que ao aplicar a solução no teto do animal, o líquido
restante no aplicador não era descartado pelo ordenhador passando
de animal para animal e também a falta de higienização do aplicador.
O filtro de leite (H) foi outra amostra dentre as incontáveis, o que é
justificado pela ausência de lavagem do filtro antes do uso, por ele
possuir frestas que acumulam resíduos, pelo fato de este ficar exposto
quando não está sendo utilizado e porque o pano coador era mantido
em um recipiente de água sanitária sem a troca periódica da água e
algumas vezes deixarem com sabão em pedra e sujidades na água.
Pode haver milhões de bactérias nas paredes dos utensílios mal
lavados e mal enxutos. Os microrganismos mais comuns que provêm
desse material são bactérias lácticas e psicotróficas, sendo comum a
presença de coliformes em grandes quantidades (ORDOÑEZ, 2005).

Treinamento dos vaqueiros/ordenhadores
Com a aplicação do questionário, observou-se que os vaqueiros/
ordenhadores estudaram até a 2ª série do ensino fundamental, estão
envolvidos na área de manejo animal desde quando eram crianças e
sempre trabalharam com manejo de bovinos e ordenha de bovinos
de leite, mas nunca tinham recebido treinamentos e a empresa a qual
eles são contratados não oferece cursos ou instruções, nem apoio
quando precisam. Constatou-se que ainda tinham muitas dúvidas
quanto aos quesitos técnicos e teóricos: tipos de mastite, frequência
e interpretação dos testes, higienização pessoal, dos materiais e dos
animais, pré e pós-dipping, os cuidados com o leite após a obtenção e
período de carência dos animais tratados com antibióticos, levando
a observar que tinham apenas os conhecimentos práticos.
No teste da sequencia de ordenha os vaqueiros demonstraram muita
dificuldade, então foi solicitado que eles realizassem uma simulação
mental de ordenha para que conseguissem responder. Quando eles
diziam ter terminado a sequência que, consideravam certa, dividida
em 10 etapas, observamos que eles não haviam colocado a etapa de
lavagem das mãos e refizeram o teste tentando encaixar em algum
lugar. Eles foram estimulados a pensar novamente e encontramos
a resposta final de cada ordenhador, apresentadas nas sequências a
seguir (Figuras 5 e 6), observando que a maior dificuldade está nas
etapas antes do teste da caneca.
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Figura 5: Primeiro ordenhador.
Foi observado que o primeiro ordenhador colocou como primeira
etapa a lavagem das mãos, assim, até o momento de extração do leite
ele tem mais 6 etapas como possíveis pontos de contaminação para
o leite, não sendo tão importante, nesse caso, a etapa de lavagem dos
tetos, vendo que a corda utilizada, o frasco aplicador do pré-dipping,
a mangueira, a caneca de fundo preto, e os matérias utilizados no teste
CMT estão com uma grande carga microbiológica de contaminação.
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Lavagem Contenção Pré- Lavagem Secagem Teste da Teste
Filtragem Pósdas mãos do animal dipping dos tetos dos tetos caneca CMT Ordenha do leite dipping

Contenção Lavagem Pré- Secagem Lavagem Teste da Teste Ordenha Filtragem Pósdo animal dos tetos dipping dos tetos das mãos caneca CMT
do leite dipping
Figura 6: Segundo ordenhador.

O segundo ordenhador seguiu uma sequência mais favorável à
obtenção higiênica do leite, mas colocou a etapa de lavagem das mãos
antes do teste da caneca e do teste CMT. A lavagem das mãos deve ser
a última etapa antes da etapa de ordenha, evitando a contaminação
através das mãos do ordenhador. Os dois ordenhadores acertaram
quando ao quesito de filtragem antes da aplicação do pós-dipping,
a filtragem do leite antes do pós-dipping evita a contaminação por
materiais físicos, a contaminação química do leite com a própria
solução e ainda a possível perda do leite por eventual acidente.
Após eles terem realizado o teste, foi demonstrada a sequência certa
e realizada a explicação do porque de cada etapa e a importância de
segui-las, dando-lhes a possibilidade de interação entre si e discussão
quanto às respostas.
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CONCLUSÃO
Com o trabalho realizado, pode-se concluir que as análises dos
pontos críticos do setor de produção de leite, juntamente com o
treinamento dos ordenhadores, são de fundamental importância
para evitar os possíveis interferentes na contaminação do leite,
onde normalmente não são observados os conhecimentos desses
envolvidos e suas dúvidas, ressaltando ainda que as respostas
encontradas foram positivas.
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Objetivou-se com o presente trabalho caracterizar sistemas de
produção de leite localizados na região de Tanque de Pedra, em Nossa
Senhora da Glória/SE, a partir da análise de fatores socioeconômicos,
produtivos e ambientais. O povoado Tanque de Pedra encontra-se
na região “mais pobre” do município. Ali há um equilíbrio entre a
produção de subsistência (milho e feijão) e a pecuária leiteira. Foram
selecionados 05 sistemas leiteiros da agricultura familiar (S1, S2, S3,
S4 e S5) considerando como critério a produção de leite (intervalo
de 250 a 600L/mês), tecnologia e seu uso na produção de leite. Para
coleta de dados foram aplicados questionários mensalmente junto aos
proprietários. Durante o acompanhamento mensal das propriedades
também foram utilizadas entrevistas semiestruturadas com o
objetivo de proporcionar uma maior aproximação do entrevistador
a realidade dos produtores. Os sistemas estudados, com exceção do
sistema agrosilvopastoril, podem ser caracterizados pelo baixo a
médio emprego de tecnologia no que se refere aos procedimentos
de ordenha e manejo geral da criação. O sistema agrosilvopastoril
difere no manejo geral, com adoção de técnicas agroecológicas que
colaboram para o bem estar e saúde animal.

CHARACTERIZATION OF SYSTEMS IN DAIRY
TANQUE DE PEDRA TOWN, NOSSA SENHORA
DA GLORIA /SE
ABSTRACT
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The objective of this study is to characterize milk production
systems located in the region of Tanque de Pedra in Nossa Senhora
da Glória / SE, from the analysis of socio-economic, productive and
environmental factors. The Tanque de Pedra is in the “poorer” area of
the city. Here there is a balance between subsistence production (maize
and beans) and dairy farming. five dairy systems of family farming
(S1, S2, S3, S4 and S5) as a criterion considering the production
of milk (range 350 to 200oL/m) technology and its use in milk
production were selected. For data collection questionnaires were
applied monthly from the owners. During the monthly monitoring
of the properties were also semi-structured interviews aimed to
provide a closer approximation of the interviewer reality producers
used. The systems studied, with the exception of agroecology system
can be characterized by low to medium technology employment in
relation to milking procedures and general management of creation.
The agroecology system differs in general management, adopting
farming techniques that contribute to the welfare and animal health.

Zootecnia

KEY-WORDS: milk production, Sergipe semiarid, family farming.

INTRODUÇÃO
A bovinocultura leiteira é uma das atividades econômicas de maior
representatividade no alto sertão sergipano. Os produtos, leite e
derivados, são considerados como vetores de inserção dos pequenos
e médios produtores familiares no mercado. De acordo com Carvalho
Filho (2013), nessa microrregião, a atividade leiteira está presente
em 87% dos estabelecimentos rurais, 90% dos quais minifúndios
produzindo, de forma pulverizada, pequenos volumes de leite de
baixa qualidade, obtidos a custos elevados, por conta da demasiada
dependência de compras externas para a alimentação dos rebanhos.
Muito mais que uma atividade economicamente rentável, a pequena
produção de leite cumpre papel basicamente social, constituindo-se em
uma das poucas possibilidades de inserção no mercado e de geração de
renda para centenas de milhares de pequenos produtores familiares.

A produção de leite no município é realizada em sistemas de produção com
emprego de tecnologias variadas, associadas ao setor de processamento
formal ou informal. Diagnóstico realizado por Sá et al.(2007), indicou
que em Nossa Senhora da Glória, a produção de leite estava presente
em 84 das 100 propriedades analisadas. O leite era processado em
laticínios, unidades informais (fabriquetas) e várias produções caseiras.
Ressaltaram ainda que, nas fabriquetas predominava a produção
familiar, embora utilizassem mão de obra contratada. Nessas unidades
de processamento artesanal, o conhecimento da atividade queijeira era
repassado de geração para geração.
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Dentre os municípios componentes da bacia leiteira do Sertão
Sergipano, o município de Nossa Senhora da Glória reúne
características de infraestrutura e de produção com destaque em
todos os setores da cadeia leiteira local. Em 2011, o município
apresentou índices médios de produtividade (Litros/animal/ano)
em torno de 2.310 litros, equivalente a uma produção anual cerca
de 39.108.000 litros. A produção de leite de Nossa Senhora da Glória
correspondeu a 37,5% do total produção/dia de toda bacia leiteira
IBGE (2013). O município destaca-se também no setor queijeiro, com
um número significante de laticínios e unidades rurais artesanais de
processamento de derivados de leite.

Autores como Carvalho Filho et al., (2000) identificaram diferentes
fases de evolução da bacia leiteira do Sertão Sergipano que vão
de 1960 a 1993. Enfatizam a ocorrência de uma produção voltada
essencialmente para o consumo baseada na articulação minifúndio/
latifúndio até a emergência da bacia leiteira cujos elementos
centrais foram às políticas públicas, o declínio de outras atividades
agrícolas, a iniciativa de agricultores proprietários de pequenos
estabelecimentos produtores de leite e dos proprietários de
fabriquetas (ambos criadores de porcos com o soro produzido na
fabricação do queijo), entre outros elementos.
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Nos últimos anos, observou-se o advento de uma nova fase de
transformações, fruto da preocupação crescente dos consumidores
por qualidade dos produtos e por cuidados ambientais. Neste
contexto, investimentos visando o incremento na qualidade fazemse necessários, especialmente na pecuária leiteira de base familiar,
considerando também, seu potencial de utilização de alternativas
sustentáveis de produção. Isso poderá ocorrer a partir do uso de
investimento na geração e apropriação de tecnologias compatíveis
com produção familiar, levando-se em consideração a relação
agricultor/comunidade/natureza mais integrada e simultaneamente
compatível com a cultura e com o ecossistema local (Carvalho, 2008).
Os sistemas leiteiros, como os demais sistemas de produção, sofrem
influências de vários fatores externos, como os fatores políticos,
históricos, culturais, mercadológicos e ambientais. Além disso,
existem fluxos dentro do sistema e do meio externo para o interno
e vice-versa (Sá et al., 2008). Assim, não é possível se pensar ou
planejar “de fora”, devem ser priorizadas a observação e análise
meticulosa das condições de vida no campo, da produção agrícola
e dos principais desafios para o desenvolvimento da agricultura
familiar como processos condicionados por dimensões sociais,
culturais, políticas, econômicas e ambientais (Borges, 2006).
Objetivou-se com o presente trabalho caracterizar sistemas de
produção de leite localizados na região de Tanque de Pedra, em Nossa
Senhora da Glória/SE, a partir da análise de fatores socioeconômicos,
produtivos e ambientais.

MATERIAL E MÉTODOS
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O trabalho foi conduzido no povoado rural Tanque de Pedra, durante
o período de novembro de 2013 a junho de 2014. O povoado pertence
ao município Nossa Senhora da Glória, situado na microrregião do
alto sertão do rio São Francisco. Nossa Senhora da Glória encontrase localizada uma latitude S: 10º13’06” e a uma longitude W:
37º25’13”, com altitude de 291m, compreendendo uma área de 758,4
km². O povoado situa-se a noroeste do município, a onde o solo
predominante é o podzólico vermelho amarelo equivalente eutrófico
(PE). A bovinocultura leiteira é a principal atividade produtiva do
povoado, com propriedades leiteiras que adotam técnicas de manejo
diferenciadas, no que se referem os fatores ligados à produção. Para
o desenvolvimento do trabalho foram selecionados 05 sistemas
leiteiros (S1, S2, S3, S4 e S5) no povoado Tanque de Pedra. Os
critérios de seleção dos sistemas leiteiros estudados foram: o volume
da produção de leite, ou seja, estabelecimentos rurais com produção
entre 350 a 2.000L/mês; o emprego de mão de obra familiar nas
atividades rotineiras e no gerenciamento da propriedade. Para
coleta de dados foram aplicados questionários e entrevistas
semiestruturadas junto aos proprietários e seus familiares. Os
questionários foram previamente testados e abordaram questões
relacionadas com a produção, sociais, econômicas e ambientais.
Durante o acompanhamento mensal das propriedades foram
aplicadas as entrevistas semiestruturadas. Constaram de um roteiro
escrito de 05 questões chaves e tópicos a respeito dos aspectos
produtivos e ambientais. As entrevistas ocorreram nos momentos
de encontros individuais com o produtor e membros da família. Este
instrumento de coleta de dados permeou todo o desenvolvimento
do trabalho, complementando as informações dos questionários
e permitindo a descrição das atividades de manejo no decorrer
do estudo. Os dados coletados foram tabulados com auxílio do
programa EXCEL e analisados a luz da literatura especifica sobre os
temas abordados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dos cinco sistemas leiteiros estudados, 04 adotavam técnicas
de produção convencionais (S1, S2, S3, S4) e 01 enquadravase no modelo agrossilvipastoril, adotando técnicas de manejo
agroecológico (S5). Em todos os sistemas, os proprietários residiam
na propriedade e junto com os familiares gerenciavam a produção.
Foi observado que, em 60% dos sistemas os filhos auxiliavam na
administração das propriedades.
O nível de escolarização dos responsáveis pelas produções variou de
fundamental incompleto à superior completo (Tabela 1).
Tabela 1: Escolaridade dos responsáveis pelos sistemas leiteiros.
Tanque de Pedra, N.Srª da Glória - SE.
Escolaridade
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(%)

S1

S2

Ensino Fundamental Incompleto

40%

01

01

Ensino Fundamental Completo

20%

Ensino Médio Incompleto

20%

Ensino Superior Completo

20%

S3

S4

S5

01
01
01

Os dados apresentados na Tabela 1 demonstraram que o grau
de instrução da maioria dos produtores era mínimo. Apenas 01
produtor concluiu todas as etapas do ensino formal, com o ensino
superior completo. Cerca de 60% dos entrevistados sempre residiram
no meio rural, aonde o acesso à educação é dificultado por diferentes
fatores. Evidencia-se então, a necessidade de investimentos
governamentais na educação no campo e para o campo, objetivando
melhorar a escolaridade rural e, consequentemente, os índices
de desenvolvimento especialmente na agricultura familiar. A
baixa escolaridade dos produtores pode ser apontada como um
dos empecilhos ao processo de desenvolvimento e de inovação
tecnológica, com a adoção e adequação de técnicas viáveis à realidade
do semiárido (SÁ et al., 2010). Associa-se a essa ocorrência, a falta
de assistência técnica e oportunidades de capacitação. O estudo
revelou que nenhum dos sistemas leiteiros recebia assistência
técnica, como também, os produtores não tinham acesso a cursos
de capacitação em produção. A maioria das técnicas de manejo

geral utilizadas na produção de leite, havia sido repassada ao
produtor de forma tradicional, de geração a geração. Foi constatado
também que, o repasse entre produtores vizinhos e representantes
comerciais de informações sobre manejo do rebanho, em especial,
o sanitário a exemplo de uso de medicamentos para mastite e para
endo e ectoparasitas. A produção de leite foi a principal atividade
econômica desenvolvida nos sistemas. Verificou-se, entretanto,
o desenvolvimento de outras atividades produtivas de menor
expressão, mas importantes para a manutenção dos sistemas. Ainda,
todos os produtores declararam que, utilizavam-se da venda de
animais machos e excedentes do rebanho para a complementação da
renda familiar. Segundo os entrevistados, a venda desses animais era
uma estratégia importante, já que era revertida em alimentos para
manutenção do gado durante o período de seca. A Tabela 2 mostra
a diversificação de atividades produtivas, responsáveis pela geração
de renda nos sistemas leiteiros de Tanque de Pedra.
Tabela 2: Atividades econômicas responsáveis pela geração de renda
nos sistemas leiteiros de Tanque de Pedra, N.Srª da Glória - SE.
(%)

Produção de leite; venda de
60%
bezerros e excedentes bovinos
Produção de leite; outras criações
animais; venda de bezerros e 20%
excedentes bovinos
Produção de leite; fabricação de
derivados do leite; outras criações
20%
animais; venda de bezerros e
excedentes bovinos

S1

S2

S3

01

S4

S5

01

01
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01

01

No sistema 02 (S2) as atividades secundárias eram representadas
pelas criações de ovinos e suínos, comercializados principalmente
no período de entre safra do leite. A importância da diversificação
das atividades é ressaltada por Mota et al (2010), quando afirma que
a criação das diferentes espécies animais (bovinos, ovinos, caprinos,
suínos e aves), de forma isolada ou conjuntamente, assegura a
permanência do agricultor do semiárido no meio rural. Já no sistema
03 (S3), a produção de leite encontrava-se fortemente relacionada a
fabricação de queijos de identidade regional (coalho e coalho pré-

Zootecnia

Escolaridade

cozido) e a criação de suínos. Neste sistema, toda a produção de
leite era destinada à fabricação de queijos artesanais, direcionada
para uma unidade informal de processamento de derivados do leite
(queijaria) instalada no local. O soro proveniente da fabricação dos
queijos era, então, destinado à alimentação de suínos. Conforme
Rocha e Couto (2002), a possibilidade da existência da suinocultura
como atividade complementar, utilizando-se o soro do leite
resultante da produção de queijos na alimentação animal, fortalece
os sistemas de produção dos produtores de leite e derivados em
Nossa Senhora da Glória. O leite produzido nestes sistemas leiteiros
seguia dois destinos. Das propriedades analisadas, 60% entregavam
o seu produto a um laticínio local com coleta granelizada, enquanto,
40% era destinado a fabricação de queijos artesanais em unidades
informais de processamento de leite, denominadas de fabriquetas
ou queijarias (Figura 1).
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Figura 1: Destino da produção de leite nos sistemas leiteiros, Tanque de Pedra, N.Srª da Glória - SE.

A produção de leite dos sistemas variou de 350L a 600L/dia,
apresentando uma queda de em média 100L/dia no período de seca
(verão), decorrente da diminuição do valor nutricional das forragens
utilizadas na alimentação do gado. Neste período, a utilização de
alimentos alternativos como a palma forrageira, silagem de milho
torna-se decisivo para manutenção do rebanho. Em todos os sistemas
foi verificado a existência de silos confeccionados com milho e áreas
em torno de 03 ha destinadas ao plantio de palma forrageira. De
acordo com os entrevistados, a prática de ensilagem vem sendo
absorvida pela maioria dos produtores locais. Afirmaram ainda que,

Tabela 3: Manejo de ordenha nos sistemas leiteiros em Tanque de
Pedra - N. Srª da Glória/SE.
Sistemas

S1

Número de
Tipo de
ordenha Mão de obra Ordenha/
dia
Manual

Familiar

02

Procedimentos
higiênicos na
ordenha
Espaço para
ordenha de chão;
Limpeza do úbere e
tetas.
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aqueles que não fazem silagem e nem plantam palma em quantidade
são obrigados a vender o gado ou ver os animais morrem durante
a seca. No sistema agrossilvipastoril (S5) além do uso de silagem e
de palma forrageira, foi verificado a utilização da vegetação nativa
na alimentação dos bovinos durante a seca, a exemplo do feno das
folhas de Catingueira (Poincianella pyramidalis Tul.), leguminosa de
ocorrência na caatinga. Segundo Cavalcante et al., (2013), a fenação
das folhas da Catingueira é um processo simples, que começa pelo
raleamento das copas das árvores, com corte de apenas alguns
galhos, de preferência aqueles mais periféricos, preservando os
galhos centrais. Esse tipo de poda é um manejo conservacionista,
permitindo que a planta se recupere da poda, sem danos. Segundo
o produtor, a utilização dessa alimentação durante a seca contribuiu
para assegurar a produção de leite sem uma queda brusca. Quanto ao
manejo da ordenha, os sistemas estudados apresentaram diferentes
níveis tecnológicos (Tabela 3). As técnicas de ordenha refletem na
qualidade dos produtos obtidos e nos atributos de qualidade do leite
e derivados necessários para a sua inserção no mercado, e na saúde
animal, principalmente, no que se refere à ocorrência de mastite.
De acordo com Pedrini e Margatho (2003), a mastite ou processo
inflamatório da glândula mamária, caracteriza-se por determinar
queda na produção e alteração na composição do leite. Os autores
ainda enfatizam que, o desenvolvimento de um programa efetivo
de controle da mastite no rebanho implica em algumas medidas
importantes, como tratamento das vacas no período seco, tratamento
dos casos clínicos, manejo adequado e bom funcionamento do
sistema de ordenha.
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S2

Mecânica

Familiar

02

S3

Mecânica

Familiar

02

S4

Mecânica

Familiar e
contratada

02

Espaço para
ordenha com
piso cimentado;
limpeza do
úbere e tetas;
uso de solução
desinfetante após
ordenha.
Espaço para
ordenha com
piso cimentado;
teste da caneca
de fundo preto;
limpeza do úbere e
tetas; desinfecção
das tetas antes e
após a ordenha.
Espaço para
ordenha com
piso cimentado;
limpeza do úbere e
tetas; desinfecção
das tetas após
ordenha.

O sistema S1 apresentou o menor emprego de tecnologia na ordenha
dos animais. A ordenha era realizada no curral com leite coletado
manualmente. Dos procedimentos higiênicos, apenas a limpeza
do úbere e tetas era realizando. O produtor não adotava medidas
preventivas à mastite a exemplo do teste da caneca de fundo preto.
Nos sistemas S2, S3 e S4 foram verificadas a adoção de mais de
um procedimento higiênico a exemplo da desinfecção das tetas.
Segundo Medeiros et al., (2009), mergulhar as tetas, cobrindo-as
por inteiro acima da base do úbere com soluções antissépticas é uma
das práticas mais importantes e indispensáveis para a redução da
mastite contagiosa.
No sistema 05 todos os procedimentos de pré e pós dipping eram
realizados rotineiramente, considerando sua influência na obtenção
de leite com qualidade. De acordo com o produtor, são preocupações
constantes com o rebanho, a ordenha higiênica, a garantia de
condições de bem estar para os animais e de uma alimentação de
qualidade durante todo o ano. De acordo com Fernandez et al.,

(2009) a produção ecológica não pode influenciar positivamente na
qualidade do leite se fatores como alimentação, manejo de ordenha
e controle sanitário do rebanho não ocorrerem a contento.

CONCLUSÃO
A baixa escolaridade dos produtores de leite é um dos aspectos que
deve ser considerado, nas ações de promoção de desenvolvimento
regional. A diversificação das atividades produtivas nos sistemas
de produção de leite constitui-se em estratégias de enfrentamento
ao período de seca na região. Ainda o uso de silagem e de palma
forrageira na alimentação animal são práticas que colaboram para a
manutenção dos rebanhos durante este período do ano.
Os sistemas estudados, com exceção do sistema agrossilvipastoril,
podem ser caracterizados pelo baixo a médio emprego de tecnologia
no que se refere aos procedimentos de ordenha.
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EFEITO DA REDUÇÃO DO NÍVEL DE ENERGIA
METABOLIZÁVEL, SUPLEMENTADOS OU/NÃO
DE ENZIMA CARBOIDRASE EM FRANGOS DE
CORTE MACHOS DE 1 A 14 DIAS DE IDADE
G. C. Souza¹ | J. M. T. Novais2 | O. J. C. Silva [IC]3 | F. G. Souza³

RESUMO
Objetivou-se com este trabalho avaliar o efeito da suplementação
ou/não da enzima carboidrase em diferentes níveis energéticos
sobre o peso final (PF), ganho de peso (GP), consumo de ração (CR)
e conversão alimentar (CA) de frangos de corte machos com 14
dias. Foram utilizados 1200 frangos de corte machos, de linhagem
comercial distribuídos em delineamento experimental em blocos ao
acaso em esquema fatorial 5x2 com 10 tratamentos e 6 repetições,
compostos por 5 níveis de energia, (3000, 2950, 2900, 2850 e
2800 kcal/kg) com e sem adição de 0,05% da enzima carboidrase
ß-glucanases. As dietas fornecidas foram balanceadas de acordo
com as recomendações de Rostagno et al. 2011. Houve interação
entre os tratamentos quando se reduziu os níveis energéticos para
2850 kcal. Não houve interação para conversão alimentar quando se
reduziu os níveis de energia metabolizável em frangos de corte aos
14 dias de idade.
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EFFECT OF REDUCING ENERGY LEVEL
METABOLIZABLE, SUPPLEMENTED OR/
NOT CARBOHYDRASE ENZYME IN BROILER
MALES OF 1 A 14 DAYS OLD
ABSTRACT
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The objective of this study was evaluate the effect of supplementation
or/not of carbohydrase enzyme at different energy levels on weight,
weight gain (WG), feed intake (FI) and feed: gain rate of broilers
males 14 days. 1200 male broilers of a commercial strain distributed
in experimental design in blocks with 5x2 factorial with 10
treatments and 6 replicates, consisting of 5 levels of energy (3000,
2950, 2900, 2850 and 2800 kcal/kg; ) with and without addition of
0.05% of carbohydrase enzyme ß-glucanases. The diets fed were
balanced according to the recommendations of Rostagno et al. 2011.
Showed an interaction between treatments when reduced energy
levels to 2850 kcal. No interaction was found for feed conversion
when reduced levels of metabolizable energy in broiler males at 14
days of age.
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KEY-WORDS: broiler, carbohydrase enzyme, energy levels.

INTRODUÇÃO
A avicultura industrial tem apresentado constante crescimento com
o passar dos anos. Isso se deve ao fato que muitos investimentos
estão sendo realizados no setor avícola. Investimentos estes
que envolve genética, sendo esta representada por animais com
excelente desempenho zootécnico, uso de alta tecnologia nas
instalações e equipamentos, ambiência que garante maior conforto
térmico aos animais e utilização de rações balanceadas que atendem
corretamente as exigências nutricionais de cada fase de criação.
Como avanços tecnológicos na área de nutrição tem-se a utilização
de aditivos que permitem melhorar a produção refletindo em
ganhos econômicos e qualidade no produto final. Dentre os aditivos
utilizados nas dietas de frangos de corte as enzimas exógenas tem
ganhado destaque na nutrição de aves no Brasil devido a fatores
como: constante busca na redução do custo por unidade de ganho
na indústria avícola, estando este custo diretamente ligado à
alimentação dos animais; utilização de ingredientes alternativos;
constante variação nos custos das matérias-primas das dietas;
produção insuficiente ou ausência de algumas enzimas endógenas
capazes de atuar na digestão de certos componentes encontrados
nos ingredientes das dietas; diminuição da poluição ambiental.
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Sendo assim o objetivo deste trabalho foi avaliar a redução do
nível de energia metabolizável, suplementados ou/não de enzima
carboidrase em frangos de corte machos de 1 a 14 dias de idade.

MATERIAiS E MÉTODOS
O experimento foi realizado no setor de avicultura de corte do
IFMT/São Vicente. As aves utilizadas foram alojadas em galpão
de alvenaria com piso de concreto e coberto com telhas de barro,
dividido em boxes de estrutura metálica com 3,0m², sendo 18 boxes
de cada lado, tendo a casca de arroz como material para cama.
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Segundo Albino et al., (2007), a utilização de enzimas nas dietas
comerciais para frangos de corte tem sido uma opção viável para
os produtores devido às respostas positivas na digestibilidade dos
alimentos e no desempenho das aves, influenciando diretamente a
eficiência produtiva.
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Até os 14 dias de idade, as aves receberam aquecimento artificial por
meio de uma lâmpada infravermelha por boxe. Durante os primeiros
sete dias de alojamento utilizou-se um bebedouro tipo copo de
pressão para cada 30 aves, juntamente com um bebedouro pendular
automático em cada box, sendo este utilizado até o período final de
criação. Até os 14 dias de idade utilizou-se um comedouro tubular
tipo infantil para cada boxe e, posteriormente, um comedouro
tubular para cada 30 aves. O programa de luz utilizado até 14 dias
de vida das aves foi 24 horas de luz. Foram utilizados 1200 frangos
de corte machos, de linhagem comercial Cobb, distribuídos em
delineamento em blocos casualizados (DBC) em esquema fatorial
5 x 2, compostos por 5 níveis de energia, (3000, 2950, 2900, 2850
e 2800 kcal/kg) com e sem adição de 0,05% da enzima carboidrase
ß-glucanases, totalizando dez tratamentos, cada um com cinco
repetições, de 30 aves por unidade experimental. As dietas fornecidas
foram balanceadas de acordo com as recomendações de Rostagno et
al. 2011. As aves foram pesadas semanalmente para determinação
do ganho de peso e da conversão alimentar. O consumo de ração
foi aferido diariamente. Neste trabalho foram avaliadas as seguintes
variáveis: consumo de ração (CR), ganho de peso (GP), conversão
alimentar (CA), e peso aos 14 dias. Os dados foram submetidos a
análises de variância pelo procedimento ANOVA do sistema SAS,
(2001), e as interações entre as médias analisadas pelo teste de
Student-Newman-Keuls, a 5% de probabilidade.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Tabela 1: Variável do peso aos 14 dias e ganho de peso (GP) de
frangos de corte machos submetidos a diferentes níveis de energia
e adição de enzima.
Variável

Peso Final

Níveis de Energia (Kcal)
3000
2950
2900
2850
2800

CV (%)
Níveis de Energia (Kcal)

Sem Enzima Com Enzima
0,399 aA
0,397 bA
0,403 aA
0,378 bB
0,400 aA
0,396 bA
0,413 aA
0,384 bB
0,400 aB
0,434 aA
3,77
Sem Enzima Com Enzima

Ganho de peso

3000
2950
2900
2850
2800

CV (%)

0,352 aA
0,356 aA
0,353 aA
0,366 aA
0,354 aB

0,350 bA
0,331 bB
0,350 bA
0,337 bB
0,387 aA
4,23

Nas colunas letras minúsculas e nas linhas letras maiúsculas, as médias seguidas pela mesma letra não diferem
estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste SNK ao nível de 5% de probabilidade. Fonte: Unidade experimental de
frangos de corte - IFMT Campus São Vicente.

De acordo com os dados obtidos na tabela I, foi encontrado efeito
significativo (p<0,05%) dos dados para as variáveis analisadas,
houve interação entre os níveis, com e sem enzima, demonstrando
que nos tratamentos com a adição da enzima carboidrase, foram
encontrados os melhores resultados de peso e ganho de peso aos 14
dias de idade, quando se reduz a energia metabolizável para 2800
Kcal. Já nos tratamentos sem adição de enzima o melhor resultado
foi encontrado no nível de 2850 Kcal, demonstrando que é eficiente
o uso da enzima carboidrase ß-glucanases em dietas com 2800 Kcal
de energia metabolizável nas variáveis avaliadas.
Tabela 2: Variável consumo de ração (CR) e conversão alimentar
(CA) de frangos de corte machos submetidos a diferentes níveis de
energia e adição de enzima.
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CR

Níveis de Energia (Kcal)
3000
2950
2900
2850
2800

CV (%)

CA

CV (%)

Níveis de Energia (Kcal)
3000
2950
2900
2850
2800

Sem Enzima Com Enzima
0,513
0,503
0,534
0,483
0,567
0,525
0,516
0,580
0,544
0,577
4,30
Sem Enzima Com Enzima
1,457 aA
1,439 bA
1,497 aA
1,456 bA
1,605 aA
1,502 bA
1,407 aB
1,719 abA
1,541 aA
1,490 bA
4,26

Nas colunas letras minúsculas e nas linhas letras maiúsculas, as médias seguidas pela mesma letra não diferem
estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste SNK ao nível de 5% de probabilidade. Fonte: Unidade experimental de
frangos de corte - IFMT Campus São Vicente.
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Variável

De acordo com os dados apresentados na tabela 2, observa-se
que não houve efeito significativo (p<0,05%) dos tratamentos no
parâmetro consumo de ração. Cardoso et al., (2011), encontraram
resultado similar avaliando os efeitos da suplementação da enzima
α amilase sobre o desempenho, rendimento de carcaça e viabilidade
econômica em rações para frangos de corte fêmeas. Da mesma forma,
Brum, et al. (2007), usando a mesma enzima e ingredientes para a
ração, nos períodos de 1 a 21, 35 e 42 dias de idade, não encontraram
diferenças significativas (p>0,05) entre os tratamentos ao avaliarem
o consumo de ração em frangos machos da linhagem AgRoss.
Em relação ao parâmetro conversão alimentar, houve efeito
significativo entre os tratamentos encontrando a pior conversão
alimentar no tratamento com enzimas no nível de 2850 Kcal de
energia metabolizável.

CONCLUSÃO
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Recomenda-se o uso da enzima carboidrase ß-glucanases em dietas
com 2800 Kcal de energia metabolizável para as variáveis peso final
e ganho de peso de frangos de corte machos aos 14 dias de idade.
No entanto, não se recomenda a utilização do nível energético 2850
kcal com adição da enzima, na dieta desses animais, pois este nível
apresentou aumento na conversão alimentar das aves.
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O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da enzima carboidrase
em dietas com níveis reduzidos de energia metabolizável. Foram
utilizados 900 frangos de corte fêmea, de linhagem comercial Cobb 500
e distribuídos em delineamento em blocos ao acaso, os tratamentos
foram constituídos por cinco níveis de energia metabolizável,
suplementados com enzima carboidrase, com seis repetições de 30
aves cada. Os níveis energéticos foram: Tratamento 1, controle (3000
kcal/Kg), tratamento 2, (2950 kcal/Kg + carboidrase), tratamento
3 (2900 Kcal/Kg + carboidrase), tratamento 4 (2850 Kcal/kg +
carboidrase) e tratamento 5 (2800 Kcal/Kg + carboidrase). As dietas
foram formuladas para atender as exigências nutricionais de acordo
com recomendações de Rostagno et al., 2011. Foram avaliadas as
seguintes variáveis: consumo de ração (CR), ganho de peso (GP),
conversão alimentar (CA) e peso aos 14 dias de idade. Para os índices,
ganho de peso, peso e conversão alimentar aos 14 dias de idade os
melhores resultados de desempenho são possível com a redução até
2950 Kcal/kg com suplementação da enzima carboidrase. Não foi
encontrada interação significativa dos tratamentos para o índice
consumo de ração.

Performance of broilers fed diets
containing low levels of metabolizable
energy and supplemented with enzyme
carbohydrase 1-14 days old
ABSTRACT
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The objective of this study was to evaluate the effect of carbohydrase
enzyme in diets with reduced levels of energy. 900 broilers of fed
females, commercial line allotted to a randomized blocks were used,
the treatments consisted of five levels of energy, supplemented with
carbohydrase enzyme, with six replicates of 30 birds. The energy levels
were: Treatment 1 Control (3000 kcal / kg), treatment 2 (2950 Kcal /
Kg + carbohydrase), Treatment 3 (2900 Kcal / Kg + carbohydrase),
Treatment 4 (2850 Kcal / kg + carbohydrase), and treatment 5
(2800 Kcal / kg + carbohydrase). Diets were formulated to meet
the nutritional requirements in accordance with recommendations
of Rostagno et al, 2011, the following variables were assessed: Feed
intake (FI), weight gain (WG), feed: gain ratio, and weight at 14 days
of age. For weight, weight gain and feed: gain ratio at 14 days of
age the best performance results are possible the reduction to 2950
Kcal/kg with supplementation of carbohydrase enzyme. Not found a
significant interaction of treatment for the feed intake.
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KEY-WORDS: food additives, digestibility, weight gain, energy reduction.

INTRODUÇÃO
Enzimas para carboidratos complexos são usadas com sucesso na
indústria alimentar para redução de propriedades antinutricionais
em dietas baseadas em cereais e oleaginosas. A adição dessas
enzimas provoca efeitos positivos como a melhoria do ganho
de peso e da conversão alimentar, com intuito de minimizar os
efeitos dos Polissacarídeos não amilaceos (PNA) e de aumentar a
disponibilidade de energia presente nos alimentos, permitindo um
melhor aproveitamento de nutrientes. Segundo Barbosa (2008,
p.849-855), encontrar o nível ótimo de energia para melhorar o
desempenho e alcançar retorno econômico é um grande desafio, pois
as respostas, inclusive a qualidade de carcaça variam neste contexto.
Por isso, são relevantes os estudos visando definir os efeitos dos níveis
de energia para frangos de corte. De acordo com Noblet e Milgen
(2004, p.229-238) essas variações no conteúdo de EM são devido
às diferenças da eficiência de utilização entre os nutrientes, com os
valores mais altos para gordura e carboidratos, aproximadamente
90 e 82% respectivamente, e os mais baixos (aproximadamente
60%) para fibra dietética e proteína bruta. Sendo assim, o objetivo
do trabalho foi avaliar o uso de enzima carboidrase em dietas com
níveis reduzidos de energia metabolizável, para frangos de corte de
1 a 14 dias de idade.
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O experimento foi realizado no setor de avicultura de corte do
IFMT/São Vicente. As aves foram alojadas em galpão de alvenaria
com piso de concreto, dividido em boxes de estrutura metálica
(30 boxes idênticos com 1,5 m2, sendo 15 boxes de cada lado)
forrados com palha de arroz. Foram utilizados 900 frangos de corte
fêmeas, distribuídos em delineamento em blocos ao acaso (DBC).
Os tratamentos foram constituídos por cinco níveis de energia
metabolizável, suplementados com enzima carboidrase, com seis
repetições de 30 aves cada. Os níveis energéticos foram: Tratamento 1,
controle (3000 kcal/Kg), tratamento 2 (2950 kcal/Kg + carboidrase),
tratamento 3 (2900 Kcal/Kg + carboidrase), tratamento 4 (2850
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MATERIAIS E MÉTODOS

Kcal/kg + carboidrase) e tratamento 5 (2800 Kcal/Kg + carboidrase).
As dietas foram formuladas para atender as exigências nutricionais
de acordo com recomendações de Rostagno et al., 2011. Foram
avaliadas as seguintes variáveis: consumo de ração (CR), ganho de
peso (GP), conversão alimentar (CA) e peso aos 14 dias de idade.
As médias obtidas foram submetidas à análise de variância pelo
procedimento ANOVA do programa SAS e submetidas ao Teste SNK
e em caso de significâncias submetidas à análise de regressão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Na tabela 1, podem ser observados os resultados para desempenho
em diferentes níveis de energia metabolizável. Observa-se que houve
interação entre os tratamentos de forma linear para os índices, peso,
ganho de peso e conversão alimentar, possibilitando a redução do nível
energético para 2950 Kcal/kg, quando suplementada com enzima
carboidrase ß-glucanase, sem que o desempenho seja afetado. Não
foi encontrada interação significativa dos tratamentos para a variável
consumo de ração. Resultados semelhantes aos encontrados por,
Zanella et al. (2000,p.561-568), que observaram melhoria no ganho
de peso e na conversão alimentar de 1,9 e 2,2%, respectivamente, com
adição de carboidrase em dietas à base de soja e milho.
Torres et al. (2003, p.10401-1048), trabalhando com rações fareladas
e com níveis energéticos reduzidos, demonstraram efeitos positivos
no desempenho de frangos de corte quando houve adição de
enzimas em rações à base de milho e farelo de soja, formuladas com
valores reduzidos de energia metabolizável. Tabela 1 – Desempenho
de frangos de corte fêmeas alimentados com dietas contendo níveis
reduzidos de Energia metabolizável aos 14 dias de idade
Variáveis
Níveis de
Energia
(kcal/kg)
3000
2950
2900

Peso
Inicial
Médio
(kg)
0, 047
0, 047
0, 047

Peso final Ganho de
(kg)
peso (kg)
0, 457 A
0, 462 A
0, 439 B

0, 409 A
0, 415 A
0, 391 B

Consumo
de Ração
(kg)

CA

0, 587 A
0, 582 A
0, 579 A

1, 435 B
1, 401 B
1, 478 B

2850
0, 047
0, 439 B
0, 391 B
0, 616 A
1, 575 A
2800
0, 047
0, 436 B
0, 389 B
0, 621 A
1, 598 A
CV(%)
1,68
2, 560
2, 855
4, 740
4, 231
Equações de
regressão
Peso Final Efeito Linear (P<0,05) Ŷ = 0, 07122473 + 0, 00012957X (R2 =0,72)
Ganho de
Efeito Linear (P<0,05) Ŷ = 0, 02366965+ 0, 00012957X (R2 =0,72)
peso
CA
Efeito Linear (P<0,05) Ŷ = 3599, 74026852+ 3, 96232279X (R2 =0,99)
Medias seguida pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de SNK (P<0,05) Fonte: Laboratório de Pesquisa
em Avicultura experimental do IFMT - Campus São Vicente.
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Figura 1: Peso final de frangos de corte machos de 1 a 14 dias de idade submetidos a dietas com níveis reduzidos de
energia e suplementadas com enzima.

Figura 2: Ganho de peso de frangos de corte machos de 1 a 14 dias de idade submetidos a dietas com níveis reduzidos de energia e suplementadas com enzima.

Figura 3: Conversão Alimentar de frangos de corte machos de 1 a 14 dias de idade submetidos a dietas com níveis
reduzidos de energia e suplementadas com enzima.

CONCLUSÕES
Recomenda-se nível de energia metabolizável de 2950 Kcal/kg com
suplementação de enzima carboidrase ß-glucanase, nos índices
peso, ganho de peso e conversão alimentar, para frangos de corte
fêmeas de 1 a 14 dias de idade.
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O objetivo desse trabalho foi avaliar a viabilidade do aproveitamento
de diferentes níveis de manipueira, na alimentação de ovinos em
terminação. Foram utilizados 12 animais, com idade aproximada de
150 dias e peso médio de 22,58 kg, em fase de terminação, confinados
em baias individuais por um período de 70 (setenta) dias. O
delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado,
com 04 (quatro) tratamentos e 03 (três) repetições: T1 (testemunha)
- composto por capim elefante (Pennisetum purpureum) e sal
mineral e nas demais dietas foram adicionadas dosagens crescentes
de manipueira (T2, T3 e T4), recebendo 250, 500 e 750 mL de
manipueira, por animal/dia, respectivamente. Foram avaliadas as
características de ganho de peso diário (GPD) e total (GPT) por
animal, nos tratamentos, obtendo os seguintes resultados para GPD
e GPT, respectivamente: T1- 20,95 g e 1,47 kg; T2 - 26,95 g e 1,89 kg;
T3 - 23,33 g e 1,63 kg e T 4 - 17,81 g e 1,25 kg. No presente trabalho
houve diferença significativa (P<0,05) entre os tratamentos, onde o
tratamento com inclusão de 250 ml de manipueira proporcionou
melhor ganho de peso diário (GPD) e total (GPT). Nas condições
desse experimento, a inclusão de manipueira na dieta de ovinos
confinados altera estatisticamente o ganho de peso dos animais,
demonstrando a viabilidade de seu uso na terminação de ovinos.

Sustainable use of the wet residue from
cassava (cassava) the termination of
sheep in the State of Sergipe
ABSTRACT
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The aim of this study was to evaluate the feasibility of the usage of
different quantities of manipueira, for feeding animals in fattening
phase. Twelve animals were used, with approximate age of 150 days
and an average weight of 22.58 kg in the fattening phase, housed in
individual pens for a period of seventy (70) days. The experimental
design was entirely randomized, with 4 (four) and 3 treatments
(three) replications : T1 (control) - composed of elephant grass
(Pennisetum purpureum) and mineral salt on the other diets and
increasing dosages of manipueira ( T2 were added , T3 and T4) ,
receiving 250, 500 and 750 ml of manipueira per animal/day,
respectively. The characteristics of daily weight gain (DWG) and total
(TWG) per animal , the treatments were evaluated, obtaining the
following results for DWG and TWG, respectively : T1 - 20.95 g 1.47
kg ; T2 - 26.95 g and 1.89 kg ; T3 - 1.63 kg and 23.33 g T 4 to 17.81
g and 1.25 kg . In the present study, there was significant difference
(P<0.05) between treatments, where treatment with inclusion of
250 ml manipueira provided better daily weight gain (DWG) total
(TWG). Under the conditions of this experiment, the inclusion of
manipueira in the diet of sheep confined statistically changes the
weight gain of the animals, demonstrating the feasibility of its use
in sheep fattening.
KEY-WORDS: Environmental contamination, household production, by-product.

INTRODUÇÃO
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A mandioca (Manihot sculenta Crantz) é uma planta originária do
Nordeste brasileiro e tem sido utilizada no Brasil, mesmo antes de
sua colonização. Seu cultivo ocorre em mais de 180 países (PINHO,
2007), estando o Brasil, entre os maiores produtores mundiais, com
mais de dois milhões de hectares plantados, produção aproximada
de 26,5 milhões de toneladas e rendimento médio de 14 ton ha-1
(IBGE, 2010), sendo considerada como um dos alimentos básicos de
subsistência das populações regionais de baixa renda. Uma grande
parte dessa produção é transformada em farinha de mesa e durante
o processamento de suas raízes, são gerados resíduos sólidos e
líquidos, que têm sido relatados na literatura como responsáveis por
graves problemas de contaminação do ambiente (PINHO, 2007),
sendo importante o aproveitamento desses subprodutos, visando
uma produção com menor impacto ambiental e consequentemente,
mais sustentável. A manipueira é um resíduo líquido gerado durante
o processamento de mandioca, que geralmente é despejada no
meio ambiente e quintais das casas de farinha, podendo resultar na
formação de verdadeiros lagos, resultantes da quantidade de material
não esgotado, que possui elevado potencial poluidor. De acordo com
Fioreto (2010), o processamento de uma tonelada por dia de raízes
de mandioca por uma fecularia equivale à poluição causada por
200-300 habitantes dia-1, já o mesmo montante de raiz processado
em casas de farinha corresponde a um equivalente populacional de
150-250 habitantes dia-1, sendo responsável por cerca de 90% da
carga poluidora de uma fecularia, com uma demanda bioquímica de
oxigênio (DBO) que pode variar de 3500 a 7000 mg L-1 ou 7 a 21 kg
de DBO por tonelada de raiz processada. Apresenta ainda pH ácido,
situado ente 4 e 5, e seus sólidos totais podem chegar a 5000 mg L-1
(PARIZOTTO, 1999). Porém, é uma fonte energética, pois apresenta
elevado teor de amido residual e sua composição química, segundo
Pinho (2007), é de 63,85% de amido, 0,66% de cinzas e 0,32% de
nitrogênio. Sua ingestão pode ser fatal, se não ocorrer um período
de repouso do líquido em recipientes abertos, para volatilização do
ácido cianídrico. Esse resíduo é uma alternativa principalmente

para produtores da agricultura familiar, uma vez que pode ser
obtido gratuitamente em casas de farinha e utilizado nos períodos
de safra para a complementação da dieta dos rebanhos, auxiliando
o produtor na elevação de índices zootécnicos como: menor idade
ao abate, uniformidade de lotes e maior ganho de peso dos animais
a um baixo custo; fortalecendo assim, a agricultura familiar através
do incremento na renda do produtor rural. Alguns trabalhos com
ruminantes já foram conduzidos com apresentação de resultados
promissores, na redução de impactos ambientais e custos de
produção. Fazendo-se necessário, mais estudos, para seu uso em
maior escala na alimentação animal, de modo que a quantidade
consumida não venha a interferir no consumo e ganho de peso em
animais em confinamento.

MATERIAis E MÉTODOS
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O projeto foi realizado no setor de ovinocultura do IFS Campus São
Cristovão/polo Cristinápolis, localizado na área rural do município
de Cristinápolis (SE), que apresenta temperatura média anual de
24,2°C e pluviosidade média de 1.420,4 mm ano-1, com período
chuvoso de fevereiro a agosto (SEPLANTEC, 2000). O experimento
foi conduzido nos meses de setembro, outubro e novembro de 2013,
tendo duração de 70 (setenta) dias, com o confinamento de 12
ovinos machos deslanados, não castrados, mestiços da raça santa
Inês, com idade aproximada de 150 dias e peso médio de 22,58 kg,
em fase de terminação. Antes do início do experimento, os animais
foram identificados e vermifugados, passando por um período de
adaptação às instalações e a nova dieta. Foi aplicado um delineamento
experimental inteiramente casualizado, com 04 (quatro) tratamentos
e 03 (três) repetições, ficando cada ovino alojado em baia individual
coberta, até o final do experimento. Os tratamentos consistiram em
04 dietas formuladas da seguinte maneira: (T1) composta por capim
elefante (Pennisetum purpureum), como volumoso e sal mineral
à vontade e nos demais tratamentos, foi mantido a composição
do T1, porém foram utilizadas dosagens crescentes de manipueira
para cada tratamento (T2, T3 e T4), recebendo 250, 500 e 750 mL

de manipueira, animal dia-1, respectivamente. Os animais foram
alimentados duas vezes ao dia (manhã e tarde) e pesados a cada
14 dias, após 12 horas de jejum de sólidos e líquidos, obedecendo
sempre o mesmo horário, para determinação de ganho de peso
diário (GPD) e total (GPT), por animal. Os dados foram tabulados
e analisados, através da Anova a 5 % de probabilidade e posterior
comparação entre os tratamentos, através do teste de Tukey. A
manipueira utilizada foi obtida em casa de farinha do município
de Cristinápolis, localizada próxima à Escola, ficando armazenada
à sombra, em tonéis de 100 L, cobertos com tela de malha fina, para
evitar a entrada de insetos e resíduos, por um período de cinco dias
de descanso, para que houvesse a perda das toxinas e volatilização
do acido cianídrico e cianetos da sua composição, para poder ser
introduzida na dieta dos animais . O estudo foi conduzido pelo
orientador, coorientador e alunos, envolvidos em todas as etapas do
projeto, de forma participativa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tabela 1: Ganho de peso diário (GPD) e Ganho de peso total
(GPT), de ovinos confinados, com inclusão de diferentes níveis de
manipueira na dieta.
T1
T2
T3
T4
CV

Tratamentos

GPD (g)

GPT (Kg)

0 ml manipueira
250 ml manipueira
500 ml manipueira
750 ml manipueira
(%)

20,95 c
26,95 a
23,33 b
17,81 d
3,70

1,47 c
1,89 a
1,63 b
1,25 d
3,69

Médias seguidas das mesmas letras minúsculas não diferem entre si, pelo teste de Tukey (p<0,05).
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O experimento demonstrou precisão, obtendo coeficiente de
variação (CV) de 3,69% para ganho de peso total (GPT) e 3,70% para
ganho de peso diário (GPD)(Tabela 1), sendo considerado baixo,
segundo Gomes (1990), que estabeleceu faixas de classificação de
CV com base em variáveis agronômicas à campo, e considerado
médio, de acordo com Mohallem et al. (2008), que avaliou o CV de
experimentos com ganho de peso em aves.
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De acordo com a Tabela 1, houve diferença significativa (P<0,05)
entre os tratamentos(T), onde o T2 apresentou maior ganho de peso
que os demais tratamentos, que pode ser justificado pela redução
da palatabilidade da manipueira, provavelmente em função da sua
elevada acidez, à medida que foi acrescido o nível desse resíduo da
mandioca na dieta (T3 e T4). Esse resultado difere do alcançado
por Almeida et al., (2009), que obtiveram maior ganho de peso
com adição de 750 ml na dieta de ovinos, apresentando um elevado
CV para o ganho de peso dos animais (60,32%). Os ovinos que
consumiram manipueira apresentaram maior ganho de peso em
relação ao T1 (testemunha), com exceção do T4, que recebia a maior
dosagem de manipueira na dieta (750 ml), verificando assim, que a
palatabilidade da dieta fica condicionada a dosagem de manipueira
adicionada. Esses resultados demonstram a viabilidade da inclusão
desse resíduo em quantidades reduzidas, quando fornecido sem
adição de concentrados. O ganho de peso não foi tão elevado como
em outros experimentos (SOUZA et al, 2012), pois na presente
pesquisa a manipueira foi introduzida na dieta dos ovinos, com o
objetivo de reduzir o custo de produção do pequeno produtor com
a alimentação, onde qualquer acréscimo no peso, agregaria maior
valor na venda do animal, elevando consequentemente a renda da
propriedade. No presente estudo, os animais que consumiram 250
ml de manipueira (T2), apresentaram um acréscimo de 420 g no
peso vivo, em relação aos animais que não consumiram o efluente
(T1), havendo assim, um ganho de R$ 2,52 / animal, se considerado
o preço médio de R$ 12,00/Kg /carne, praticado na região.
Multiplicando esses valores pelo número de ovinos confinados (12
animais), teremos um acréscimo de R$ 30,24 no lote, sem custo
adicional ao produtor, além do esterco acumulado durante os 70
dias de confinamento e evitando a contaminação ambiental de 210
L de manipueira, considerando que seja utilizada a dosagem de
manipueira que proporcionou o maior ganho de peso dos animais
( 250 ml), durante o confinamento. O aproveitamento desse resíduo
na alimentação de ovinos pode reduzir de forma significativa os
problemas ambientais gerados pelas casas de farinha e fecularias,
considerando que a cada tonelada de mandioca prensada são

produzidos cerca de 300 L de manipueira (PINHO, 2007), que
podem ser utilizados na alimentação de aproximadamente 1200
ovinos. Devendo ser estimulado pelos órgãos de assistência técnica,
o confinamento desses animais, nos períodos de safra da mandioca.

CONCLUSÃO
Nas condições desse experimento, a utilização de manipueira na
dieta de ovinos confinados alterou significativamente o ganho de
peso dos animais em terminação, sendo obtido melhor nível de
inclusão, quando se utilizou 250 mL do efluente. Além dos ganhos
em produtividade sua utilização na alimentação animal reduz os
impactos ambientais causados pela manipueira.
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