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RESUMO 
 
 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o comportamento ingestivo de bovinos  
mestiços, inteiros em terminação, com dieta formulada com adição de soro de leite. 
Foram utilizados 24 bovinos mestiços inteiros, com idade de 7 a 9 meses, peso 
corporal médio de 225 Kg. O delineamento inteiramente casualizado, com dois  
tratamentos e doze repetições.  Os tratamentos consistiram: dieta controle (CON), 
composta por  silagem de milho, farelo de arroz integral, farelo de milho, casca de 
soja, farelo de soja e minerais, e ainda o tratamento com inclusão de soro de leite 
(CSL), o experimento CSL foi composto dos mesmo ingredientes  da dieta controle, 
acrescido do soro de leite. As dietas foram formuladas para suprir exigências 
nutricionais e proporcionar um ganho médio diário de 1,3Kg. A proporção de 
volumoso/concentrado foi 40:60, sendo incluído no tratamento com soro de leite, a 
adição do subproduto foi de 15% de MS da dieta.  A  avaliação do comportamento 
foi  por meio de observação visual da atividade do animal a cada 5 minutos, em um 
período de 14h. Os comportamentos observados foram: comendo, ruminando 
deitado, ruminando em pé, ócio deitado, ócio em pé, andando e ingestão de água. A 
inclusão de soro de leite na dieta provocou uma diminuição no teor de MS da dieta 
de 65,98% (CON) para 52,61% (CSL). As frequências de comendo, ingestão de 
água e ruminando em pé sofreram uma diminuição, com consequente aumento na 
frequência de ócio deitado. As frequências das demais atividades observadas não 
diferiram (P>0,05) entre os tratamentos. A utilização de soro de leite em dietas de 
terminação de bovinos mestiços em confinamento altera o comportamento ingestivo 
e proporciona maior conforto aos animais estabulados. 

 
 
Palavras-chave: alimento, ingrediente líquido, animal, resíduo, ruminando 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo, com uma produção  

estimada de 2,02 milhões de toneladas em 2018, segundo o Departamento de 

Agricultura dos Estados Unidos – (USDA,2018). Essa demanda de produção se dá 

pela procura de produtos cárneos, ocorrendo, assim, o aumento da criação de 

bovinos de corte em confinamento ao redor do mundo, o que acarreta impactos na 

sociedade, na demanda de empregos, nas questões ambientais e em uma maior 

produtividade. 

A bovinocultura de corte em confinamento utiliza grande quantidade de 

alimentos no cocho, comumente commodities. No entanto, o zootecnista pode incluir 

alimentos alternativos na dieta com o intuito de reduzir custos de alimentação como, 

por exemplo, o bagaço da cana, caroço de algodão, casca de soja e o soro do leite.  

O soro do leite é um resíduo da fabricação de queijos (Podlech et al. ,1991), a 

cada 100 litros de leite, em torno de 80 a 90 litros correspondem a este resíduo. O 

soro de leite é um dos subprodutos mais poluentes para o meio ambiente, caso seja 

descartado de forma inadequada, como em rios, esgotos e solo. Devido a tais riscos 

com sua destinação, o soro pode ser empregado na alimentação humana e animal, 

tanto em ruminantes como em monogástricos (FONTES et al., 2006).  

O estudo do comportamento ingestivo de bovinos de corte auxilia o 

zootecnista na formulação de dietas, possibilitando o melhor manejo alimentar para 

o desempenho do animal, bem como buscando alimentos alternativos de baixo 

custo.  

  



 

11 
 

2. OBJETIVO 

 

2.1.  Objetivo Geral 

 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar o comportamento ingestivo de 

bovinos mestiços em confinamento, consumindo soro de leite na dieta. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
3.1.  Bovinocultura de Corte  

 
O Brasil tem o segundo maior rebanho mundial de bovinos, atrás apenas da 

Índia. Porém, o país é o maior exportador de acordo com os dados do Departamento 

de Agricultura dos Estados Unidos (USDA,2018). Observa-se que o Brasil detém 

mais cabeças de gado que o total da população brasileira, visto que o rebanho conta 

com 214,899 milhões de cabeças (IBGE, 2017), enquanto que a população está 

estimada em 209,9 milhões de brasileiros (IBGE,2019). 

Ressalta-se que, em 2018, o Brasil foi o maior exportador de carne bovina do 

mundo, com uma produção de 2,02 milhões de toneladas de carne bovina, o que 

representa 19,2% do mercado mundial (USDA,2018). 

A bovinocultura é um dos pilares da economia brasileira, segundo o Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, em 2019, há uma estimativa de 

que o valor bruto da produção de bovinos gira em torno de 78,5 bilhões de reais.  

 

 

3.2.  Soro de Leite 

 

O soro de leite é um subproduto obtido da fabricação de queijo, que pode ser 

obtido de três formas: coagulação enzimática; precipitação ácida no pH isoelétrico 

ou separação física das micelas de caseína por microfiltração (SGARBIERI, 2004).  

A coagulação enzimática ocorre devido a enzima quimosina, a qual resulta no 

coágulo de caseínas, matéria-prima para a produção de queijos e do soro “doce”. A 

precipitação ácida no pH isoelétrico resulta na caseína isoelétrica que é 

transformada em caseinatos e no soro ácido. A separação física das micelas de 

caseína por microfiltração resulta num concentrado de micelas e nas proteínas do 

soro, na forma de concentrado ou isolado proteico (SGARBIERI, 2004). 

A produção deste subproduto no Brasil vem crescendo devido ao crescimento 

do consumo de queijo pelos brasileiros, de acordo com a Associação Brasileira da 

Indústria de Queijos (ABIQ, 2017). Cada brasileiro consome, em média, 5,4 kg/ano e 

há projeção de crescimento do consumo para 7,5 e 9,6 kg/ano nos anos de 2020 e 
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2030, respectivamente. Segundo ABIQ 35% do leite produzido no Brasil é destinado 

à fabricação de queijos.  

As pesquisas relacionadas aos efeitos do soro de leite no ambiente ruminal e 

na digestibilidade são muito limitadas e restritas a quantidades inferiores a 30% da 

matéria seca (MS) total consumida (David,2006). Para deter um rendimento 

econômico considerável com o subproduto é necessário fornecer grandes 

quantidades (de 50 a 90 litros/dia para vacas lactantes) ou deixar o consumo ad 

libitum (SCHINGOETHE, 1976). 

O soro do leite in natura pode interferir no consumo de alimentos, o que está 

diretamente relacionado ao comportamento ingestivo (CHASE et al., 1976).  

Diversos fatores podem afetar o consumo voluntário de MS (DAVID, 2006). Há 

diversas teorias baseadas no enchimento do rúmen, fatores de resposta metabólica 

ou no consumo de oxigênio, cada teoria possui sua aplicabilidade em determinadas 

condições (NRC, 2001).  

Dentre os principais fatores limitantes do consumo voluntário pelos 

ruminantes estão a digestibilidade, o conteúdo de fibra e a taxa de degradação do 

alimento (FORBES, 1996). No caso de forragens frescas, o grande conteúdo de 

água é mencionado como fator regulador do consumo de MS (FORBES, 1995), 

assim o soro do leite in natura por apresentar 93% de água pode interferir na 

ingestão de MS.  

 

 
3.2.1. Composição do soro de leite 

 

O soro de leite é formado basicamente de água (93%) e MS (7%). O seu valor 

energético chega a 80% de nutrientes digestíveis totais (LIZEIRA e CAMPOS, 2006). 

Outros componentes de maior abundância são a lactose (4,5-5%), proteínas solúveis 

(0,6-0,8%) e minerais (0,7%) (Serpa,2005). O subproduto, quando armazenado sem 

refrigeração, pode baixar seu pH a 3,5, tornando mais ácido e menos palatável para 

os animais. Recomenda-se 1,5 a 2 dias de armazenamento sem refrigeração para o 

soro de leite (ROGERIO et al,2017). O soro de leite pode ser doce ou ácido e pode 

ser classificado por sua acidez total ou por seu conteúdo em ácido lático. O soro 

ácido apresenta pH entre 4,5 a 4,8 e 0,8% de sais, e, o soro de leite doce apresenta 

pH entre 5,8 a 6,5 e 0,5 % de sais (PONSANO e CASTROGOMEZ, 1995). 
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3.2.2. Impacto ambiental do soro de leite 

 

O soro de leite possui grande potencial poluidor devido a sua demanda de 

oxigênio para a estabilização da matéria orgânica (JANCZUKOWICZ et al., 2008), 

sendo um produto gerado em grandes quantidades na produção de queijos, ou seja, 

para cada quilo de queijo há uma produção de nove litros de soro (SERPA et al., 

2009).  

Estima-se que a demanda bioquímica de oxigênio (DBO) de um litro de soro 

varie entre 30.000 e 60.000 mg O2/L, correspondendo a um potencial poluidor 

aproximadamente cem vezes maior que dos esgotos domésticos (CETESB, 2008). 

Diante disso, a Resolução 430 (13/05/2011) do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente do Ministério do Meio Ambiente (CONAMA – MMA) dispõe que todo e 

qualquer resíduo ou elemento que altere as características naturais das águas 

devem ser removidos antes do descarte, ou seja, tratados (BRASIL, 2011). 

Como alternativa de destinação do subproduto, o mesmo pode ser 

empregado na alimentação humana e animal, tanto em ruminantes como 

monogástricos (FONTES et al., 2006).  

Com isso, a solução encontrada pelos laticínios e queijarias é a utilização 

desse subproduto na fabricação de produtos lácteos, como ricota, bebida láctea, 

lactose na própria indústria onde é gerado. Outra solução para o reaproveitamento 

seria destiná-lo para a alimentação animal, por apresentar elevado valor nutritivo e 

boa palatabilidade, o que resulta em boa aceitação por parte dos animais, além de 

ocasionar redução de custos para o produtor rural, pois os laticínios e queijarias, 

normalmente, descartam esse subproduto de forma gratuita.   

 

 

3.3. Comportamento Ingestivo 

 

Salienta-se que, em decorrência do comportamento ingestivo, poderá haver 

influência na digestão dos alimentos e na taxa de passagem dos nutrientes pelo 

trato gastrointestinal durante a ingestão e a ruminação. As necessidades nutricionais 

dos bovinos são ajustadas conforme a sua necessidade de energia (DAVID, 2006). 

Mertens (1994) descreve que fatores ligados aos alimentos (palatabilidade, 

textura e aparência visual) e fatores ligados ao animal (estresse e fator emocional) 
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podem interferir no consumo de alimento. A ingestão diária de alimentos 

compreende o número de refeições diárias, sua duração e a taxa de ingestão. O 

comportamento ingestivo é definido pelo tempo de ruminação do animal, tempo 

gasto para ingestão de alimentos e o seu tempo em ócio (Dado e Allen, 1995). 

O comportamento ingestivo animal pode ser alterado modificando um ou mais 

componentes da dieta para suprir e manter a qualidade e exigências nutricionais do 

animal (Fischer,1996). 

Van Soest (1994) relata que o tempo de ruminação é influenciado pela 

natureza da dieta e ligado ao teor de parede celular dos volumosos. Assim, quanto 

maior a quantidade de alimentos volumosos na dieta, maior será o tempo gasto com 

a ruminação. Já os alimentos concentrados, por terem partículas menores ocorre 

uma redução do tempo de ruminação.  
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1.  Local do experimento 

 

O experimento foi realizado entre junho e outubro de 2018 em uma 

propriedade particular, localizada no município de São Bonifácio. Este município, 

localizado na região da grande Florianópolis do estado de Santa Catarina, está  

geograficamente definido por latitude:  27°54'05" sul e longitude:  48°55'45" Oeste, 

com altitude média de 419 metros. 

 

 

4.2.  Animais e tratamentos 

 

Utilizaram-se 24 bovinos mestiços de raças europeias (angus, devon, 

charolês), inteiros, com idade de 7 a 9 meses, peso corporal médio de 225 Kg, 

desvermifugados, provenientes de propriedades da Serra Catarinense e do 

município de São Bonifácio. Os animais foram confinados em galpão coberto com 

piso de concreto com área de 9 m2/animal, espaçamento de comedouro de 0,7 m 

linear/animal e bebedouro para cada quatro animais. Foram alojados 4 animais por 

baia, sendo um total de 6 baias, três com tratamento controle e três com tratamento 

com adição de soro de leite.  

Os animais passaram por um período de adaptação de 14 dias para alimentos 

e instalações. A alimentação foi fornecida diariamente às 7 h e às 17 h com água ad 

libitum. As dietas foram formuladas seguindo as recomendações do NRC (NRC, 

2006) para desempenho de 1,3 kg/dia (Tabela 1). 

O trabalho foi autorizado pela comissão  de ética de uso de animais (CEUA) do 

Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), Campus Araquari;  CEUA/IFC-

ARAQUARI  e  o processo: 231-2017. 
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Tabela 1 Composição das dietas controle (CON) e com soro de leite (CSL) para 
bovinos mestiços de terminação em confinamento. 

Ingredientes 
 Composição da dieta (% MS) 
 controle (CON)2 com soro (CSL)3 

Silagem de milho  40,35 40,47 
Farelo de arroz integral  14,07 12,11 
Farelo de milho  16,95 9,22 
Casca de soja  11,53 8,99 
Farelo de soja  13,26 10,95 
Soro de leite*  - 14,87 
Minerais1  3,85 3,61 
  % da MS 
Matéria Seca % (MS)  65,98% 52,61% 
Proteína Bruta % (PB)  13,08% 13,06% 
Fibra em Detergente Neutro (FDN)  33,32% 29,91% 
Nutrientes Digestíveis Totais (NDT)  68,13% 68,10% 

1Calcário, minererplex confimamento, sal comum. Adicionado no cocho de 
alimentação. O preço  da dieta CON foi de R$ 6,78 e da dieta CSL É R$5,89. 

 
 

A proporção de volumoso/concentrado foi 40:60, sendo que no tratamento 

com soro de leite, a adição do subproduto foi de 15% de MS da dieta. Doze animais 

foram alimentados com a dieta controle (CON), o restante dos animais foram 

alimentados com a dieta CON + soro de leite (CSL).   

Os animais alocados no tratamento CON e CSL consumiram  5,77 kg 

MS/animal/dia e 4,33 kg MS/animal/dia, respectivamente de dieta.  

As observações das atividades comportamentais ocorreram de forma visual, 

em intervalos de cinco minutos, das  7 h às 20 h, durante quatro períodos de 14 h, a 

cada 30 dias, totalizando 56 horas de coletas. As variáveis analisadas para o 

comportamento ingestivo foram: comendo, bebendo água, andando, ruminando em 

pé e deitado e ainda ócio em pé e deitado.  

O comportamento comendo é a conduta do animal de se locomover até o 

cocho e alimentar-se. A atividade de ingestão de água é a conduta do animal de se 

locomover até  bebedouro para a ingestão de água. O comportamento ruminação 

em pé/deitado é o ato do animal de regurgitar e mastigar o alimento ingerido, feito 

por animais ruminantes,  podendo ocorrer com o animal em pé ou deitado. A 

atividade de ócio em pé/deitado é o ato de o animal permanecer inativo, parado. O 

comportamento de andando é a atividade de o animal locomover-se dentro do 

ambiente.     
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Os dados foram submetidos ao teste de normalidade e interpretados por meio 

de Anova dados paramétricos e não-paramétricos e Teste t pelo software R, ao nível 

de 5% de probabilidade. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A adição de soro de leite na dieta de bovinos em confinamento alterou o 

aspecto físico da ração (Tabela 1). Na dieta CSL foi adicionado 14,87% de soro de 

leite, equivalente a 33 litros/animal/dia, o que acarretou numa redução no teor de MS 

da dieta de 65,98% (CON) para 52,61% (CSL) (tabela 1). A dieta CSL (mais úmida) 

reduziu a frequência das atividades comendo e ruminando em pé, sendo que a 

atividade ruminando deitado não diferiu (P>0,05) entre os tratamentos (Figura 1).  

 

Figura 1 Frequências das atividades Comendo, Ruminado em pé e Ruminando 
deitado de bovinos mestiços terminados em confinamento recebendo dietas sem e 
com soro de leite. 
 

 
 

Quando analisamos a frequência de ruminação, como um único 

comportamento, notamos que a dieta CSL apresenta uma frequência de 16,2%, 

enquanto que na dieta CON é de 20,6%. Segundo Marques et al. (2005), animais 

que apresentam estresse tendem a ruminar em pé. Já os animais que passam maior 

tempo ruminando deitado apresentam um comportamento de bem-estar 

(BALBINOTTI et al., 2003),  o que indica que a utilização de dietas fisicamente 
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distintas e a presença dos avaliadores, pouco influenciou no comportamento dos 

animais, visto que a frequência de ruminação deitado foi mais expressiva que em pé. 

O tempo gasto com a alimentação de uma dieta com alto teor de FDN é 

proporcional ao seu tempo de ruminação. A redução das atividades comendo e 

ruminando em pé é influenciada pela natureza da dieta, a qual pode estar 

relacionada com o teor de parede celular e com a participação de volumosos na 

dieta (VAN SOEST, 1994). No entanto, neste trabalho, as dietas apresentaram 

teores semelhantes de volumoso, diferindo, praticamente, pela substituição do milho 

pelo soro de leite. Essa substituição de ingredientes alterou os teores de MS e de 

amido por açúcares na dieta, o que, possivelmente, reduziu o tempo de 

permanência no rúmen e disponibilizou energia prontamente disponível ao animal. O 

soro de leite possui, aproximadamente, 71% de lactose nos sólidos totais, açúcar 

solúvel  que auxilia o início da fermentação. Os carboidratos solúveis são utilizados 

diretamente pelos microrganismos ruminais para a formação de biomassa 

microbiana (VAN SOEST, 1994). Em estudo com vacas secas recebendo soro de 

leite, os animais apresentaram maior taxa de passagem de líquidos no rúmen, sendo 

que esses carboidratos podem ter escapado da degradação no retículo-rúmen e 

sofreram digestão pós-ruminal (DAVID, 2016).  

Os animais alimentados com a dieta CSL apresentaram um comportamento 

mais calmo (Figura 2), permanecendo mais tempo deitados que animais alimentados 

com a dieta CON, demonstrando uma condição de conforto e bem estar dos animais 

(DADO e ALLEN, 1994). Segundo Façanha et al. (2012), em pesquisa com bezerros 

recebendo dietas líquidas em diferentes instalações, animais que permaneceram a 

maior parte do tempo em pé sofreram mais estresse, pois torna-se impossível 

descansar em pé.  Animais que apresentam o comportamento ócio em pé, 

demostram uma sensação de estresse térmico, já que o animal busca ficar em pé 

pela maior área de superfície corporal exposta, a fim de facilitar as trocas de calor 

(MATARAZZO et al., 2007).  

Em vacas leiteiras, Robison e McQueen (1997) obtiveram um aumento no 

tempo destinado ao descanso com o incremento de concentrado na dieta, devido ao 

aumento na eficiência de coleta do alimento. Segundo Missio et al. (2010), os 

componentes relacionados à dieta, como características químicas, tais como teores 

de FDN, energia digestível e matéria seca podem aumentar o período de descanso 

do animal.  
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Figura 2 Frequências das atividades Deitado e em Pé de bovinos mestiços 
terminados em confinamento recebendo dietas sem e com soro de leite. 
 

 
 
 

A frequência de ingestão de água pelos animais foi diferente (P < 0,05) entre 

os tratamentos (Figura 3). Pode-se relacionar a redução no consumo de água pelo 

fato do soro de leite possuir 93% de água em sua composição, diminuindo do teor 

de MS na dieta CSL.  Colaborando com Philips (2004), que afirma que dietas com 

baixo teor de MS reduzem o tempo destinado para a ingestão de água. 
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Figura 3 Frequências da atividade Bebendo água em bovinos mestiços terminados 
em confinamento recebendo dietas sem e com soro de leite. 
 

 
 

David et al. (2006) relataram que ocorreu uma redução no consumo de água 

pelos animais, uma vez que houve uma substituição da mesma pelo soro de leite 

devido à sua excelente palatabilidade. Essa alta palatabilidade ocorre devido ao seu 

alto valor nutritivo, sendo consumido voluntariamente em grandes quantidades por 

suínos, podendo ser utilizado em sua forma íntegra, pó ou parcialmente desidratado 

(BERTOL et al., 1996). Lima et al. (2012) afirmaram que a adição de soro de leite 

promoveu bons resultados no desempenho de suínos no pós-desmame, devido à 

alta palatabilidade e valor nutricional dos produtos lácteos. Podemos relacionar a 

alta palatabilidade do soro de leite ao seu alto valor nutricional, apesar de apresentar 

em média 10% de proteína bruta, a proteína é de altíssima qualidade, por apresentar 

grande quantidade de aminoácidos essenciais (BERTOL et al., 1996). 
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6. CONCLUSÃO 

 

A inclusão de soro de leite em dietas de terminação de bovinos mestiços em 

confinamento alterou o comportamento ingestivo, promovendo menores frequências 

das atividades comendo e bebendo água. 

A adição de soro de leite na dieta em confinamento proporcionou melhor 

conforto e bem estar aos animais, em relação a dieta controle, pois apresentaram 

maior frequência da atividade deitado.  
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