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AVALIAÇÃO DA VARIABILIDADE GENÉTICA DE UROCHLOA RUZIZIENSIS POR 
MARCADORES MOLECULARES ISSR 

 
LUCIANA MACHADO GUABERTO

KATIUSCIA SANABRIA ALVAREZ EVANGELISTA
ANA CLAUDIA AMBIEL

NELSON BARBOSA MACHADO-NETO

A Urochloa ruziziensis apresenta excelente adaptação na maioria das regiões brasileiras. Por ser
considerada uma planta sexuada diplóide, a espécie está servindo de base para o desenvolvimento 
de novos cultivares de Urochloa. A técnica de ISSR (Inter Simple Sequence Repeat) tem a
capacidade de gerar um grande número de marcadores multiloci podendo ser aplicada em,
praticamente, qualquer organismo, mesmo quando se dispõe de pouca ou nenhuma informação 
genética prévia. O objetivo deste projeto foi avaliar a variabilidade genética entre amostras de
Urochloa ruziziensis, utilizando a técnica dos marcadores moleculares ISSR.  Foram utilizados, 
como fonte de DNA, tecidos foliares do 1 ao 37 amostras de Urochloa ruziziensis e as outras
espécies sendo amostra 38 U. decumbens, 39 U. brizantha cvs. Marandu e Xaraés, 40 U.
humidicola, 41 U. jubata, 42 U. híbrida cv ‘Mulato’ cedidas pela Embrapa Gado de Leite. Panicum
maximum “Tanzânia”,“Mombaça” e “Tobiatã” foram usados como outgroups. O DNA foi extraído
de acordo com Doyle e Doyle (1987). As reações de ISSR foram realizadas em termociclador MJ-
PTC 100, conforme o preconizado para a técnica. O material foi aplicado em gel de agarose a 1,2% 
com brometo de etídeo, embebido em tampão TBE 0,5X e submetido à eletroforese a 150V/120mA
por 1 hora. Como marcador de peso molecular foi empregado Ladder de 100pb (Invitrogen). Os
resultados foram visualizados com iluminação ultravioleta em câmara escura e as imagens 
capturadas em uma câmera USB,sendo então analisadas por software QUANTUM ST4. Análise de
grupamento foi feita utilizando-se o programa NTSYS 2.0 (ROHLF, 1998).  Foram selecionados 5 
primers, os quais geraram um total de 73 bandas, uma média de 14 de bandas por primer, onde 69%
foram polimórficas. Os tamanhos variaram de 400 a 1500pb. Através da análise do dendrograma
ISSR pode-se observar uma similaridade genética de 95 a 70 % sendo que as amostras 1 ao 6 de
Urochloa ruziziensis apresentaram similaridade de 90%, formando um agrupamento, e as amostras
2 e 3 apresentaram 95% sendo mais próximas em relação ao grupo, já os demais acessos tem uma
alta variabilidade entre si formando vários agrupamentos. As amostras de U.decumbens, U. 
brizantha Marandu e Xaraés, U. jubata, U. híbrida cv. Mulato e B. humidicola, estão próximas,
indicando similaridade entre elas de 68%, as 3 amostras de P. maximum formam um grupo externo.
 Marcadores moleculares baseados em ISSR têm sido empregados com sucesso nas estimativas de 
variabilidade genética em espécies tanto intra quanto inter populacionais de pouca ou nenhuma
informação genética prévia. O padrão de bandas obtido pela técnica ISSR permitiu identificar o
total de 78 marcadores, dos quais 55 são polimórficos para 5 primers. Os marcadores moleculares
ISSR utilizados nesse trabalho mostraram uma alta variabilidade dentro da população de U.
ruziziensis.      
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COMPOSIÇÃO TECIDUAL DO LOMBO (LONGISSIMUS DORSI) E CORTES COMERCIAIS 
DE CORDEIROS ABATIDOS COM DIFERENTES PESOS 

 
MARILICE ZUNDT

CRISTIANE ZULIANE DE LORDO
ANA CLAUDIA AMBIEL

JULIANA LIMA DA SILVA

A crise no mercado mundial de lã que teve inicio na década passada, impulsionou a produção de
carne ovina, verificando-se um número crescente de pesquisas realizadas com esta espécie,
principalmente no que se refere ao desempenho dos animais. Entretanto, pouca atenção tem sido
dada aos componentes corporais dos ovinos. As proporções e o crescimento dos tecidos que
compõem a carcaça são aspectos importantes no processo de produção de carne ovina e o
conhecimento dos mesmos orientará a produção de cordeiros, cujos pesos de abate proporcionem 
carcaças com alta proporção de músculo e adequada distribuição de gordura (SANTOS,
2007). Sendo assim, o presente estudo teve o objetivo de avaliar a proporção de osso, músculo e
gordura no lombo e os pesos e rendimentos dos cortes comerciais de cordeiros mestiços Highlander, 
abatidos com diferentes pesos, terminados em confinamento Foram utilizados os lombos 
(Longissimus dorsi) de 20 cordeiros machos não castrados, os quais foram submetidos a
alimentação isoprotéica e isoenergética (18% PB, proteína bruta e 76% NDT, nutrientes digestíveis 
totais), sendo abatidos ao atingirem diferentes pesos (28, 32, 36 e 40 kg). Foram avaliados: variação
para peso da ½ carcaça, pesos e rendimentos dos cortes de primeira (perna e lombo), de segunda
(paleta e costela) e de terceira (pescoço, costela descoberta e baixos) e a composição tecidual do
lombo (Longissimus dorsi). Os dados foram submetidos à análise de variância, utilizando-se o 
Sistema de Análises Estatísticas e Genéticas - SAEG (1993).  Analisando os resultados, notou-se 
que os pesos dos cortes de primeira, segunda e terceira tiveram crescimento linear de acordo com o
peso vivo ao abate. Os valores médios para pesos de lombo, de tecido muscular, gordura total e osso
foram respectivamente: 809,75g; 426,35g; 217,60g e 90,50 g. Verificou-se efeito linear (P0,05) para 
os períodos de confinamento diferentes, apresentando valores médios de 50,31% de músculo e
16,07% para osso.  Pode-se concluir que os cortes comerciais responderam ao desenvolvimento do
animal, apresentando bons rendimentos. Em relação a composição tecidual conclui-se que o maior 
percentual de músculo encontra-se no lombo dos animais abatidos aos 32 kg de peso vivo, uma vez
que estes possuem também porcentagem de gordura superior ao peso de abate de 40 kg. Sendo 
assim o melhor peso de abate em relação a composiçao tecidual seria aos 32 kg de peso vivo.       
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EFEITO DA DATA DE NASCIMENTO SOBRE O PESO AO NASCER E A DESMAMA DE 
BEZERROS DA RAÇA NELORE MOCHA NA REGIÃO DO OESTE PAULISTA 

 
RENAN MARCOMINI

RENAN CESAR LIMA SILVA
ANA CLAUDIA AMBIEL

Do nascimento à desmama, vários são os fatores que influenciam no desempenho dos animais. No 
caso dos bovinos de corte são: idade do bezerro ao desmame (IDB), idade da vaca (IDV) e data de
nascimento (DN).  Esse trabalho teve como objetivos estudar a influencia da data de nascimento
sobre o peso ao nascimento e ao peso da desmama ajustado para 205 dias (P205) de animais da raça 
Nelore Mocha da de uma fazenda na região do Oeste Paulista Foram utilizados 8.433 animais para 
peso ao nascimento (PN) e 2.321 animais para peso a desmama (P205), machos e femeas nascidos
entre os anos de 2001 a 2010, do rebanho de uma fazenda no Município de Caiuá/SP. A fazenda
possui estação de monta, com os nascimentos concentrados nos meses de setembro a janeiro, os
bezerros foram pesados logo após o nascimento e para o P205 foi considerado o peso do animal
entre 175 e 235 dias de idade e ajustado para 205 dias. Os animais foram agrupados por sexo e por
quinzena de nascimento independente do ano de nascimento. Os dados foram submetidos a análise
de variância com delineamento inteiramente casualizados com diferentes repedições e as médias 
comparadas pelo teste de Tukey a 5%, com auxilio do Programa Assistat.  A data de nascimento 
teve influencia significativa (P  
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PESOS E RENDIMENTO DOS COMPONENTES EXTRA CARCAÇAS DE CORDEIROS 
TERMINADOS EM CONFINAMENTO RECEBENDO DIETAS COM DIFERENTES 

ALIMENTOS ENERGÉTICOS. 
 

GUSTAVO SALANDINI ROSSETO
MARILICE ZUNDT

ANA CLAUDIA AMBIEL
HORRANATIEL PRADO NOGUEIRA

JOSE AMAURI CARVALHO LENZONI
PAULO CLAUDEIR GOMES DA SILVA

Todos os componentes extra carcaça dos ovinos podem ser aproveitados, sendo que alguns deles
servem como alimento para população humana, como por exemplo, a cabeça, o fígado, o coração,
os rins, os pulmões e o trato digestivo. Uma vez que o peso relativo dos constituintes não carcaças
pode chegar até cerca de 60% da massa corporal do animal vivo, o não aproveitamento adequado
destes constituintes além de representar perda de alimento e matéria prima, representa também 
consideráveis prejuízos econômicos para os produtores de cordeiros, uma vez que a
comercialização destes componentes poderia agregar valor à produção ovina, podendo aumentar
cerca de 40% na lucratividade. O objetivo desta pesquisa foi avaliar os pesos e porcentagens dos 
componentes extra carcaças de cordeiros machos, não castrados, mestiços Highlander, terminados
em confinamentos, recebendo dietas formuladas com diferentes alimentos energéticos em
substituição ao milho. Foram avaliados 23 cordeiros, com peso vivo médio inicial de 18 Kg. 
Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado com quatro tratamentos (milho, polpa cítrica,
farelo de arroz e casca de soja como alimento energético) e seis repetições (cinco no tratamento
com polpa cítrica). Os animais foram confinados após o desmame e ao atingirem os peso de abate
pré estabelecido (30 kg) foram abatidos. Sangue, pele, aparelho digestório cheio e vazio, aparelho
reprodutor com bexiga, baço, fígado, coração, aparelho respiratório, rins com gordura perirrenal, 
cabeça e patas foram pesados em balança eletrônica. Os dados foram submetidos à análise de
variância, utilizando-se o Programa ASSISTAT. As variáveis, peso e porcentagem, do sangue do 
aparelho reprodutor com bexiga, do aparelho respiratório, do baço, do coração e dos rins, não 
apresentaram efeito significativo (p>=0,05) em relação às diferentes dietas. As variáveis, peso e
porcentagem, dos caídos, trato gastro intestinal vazio e fígado verificou-se resultados significativos 
(p<0,01). O peso e rendimento dos caídos dos animais alimentados com farelo de arroz
apresentaram médias inferiores quando comparado com as demais dietas. Para o peso e rendimento
do trato gastro intestinal vazio a dieta com polpa cítrica apresentou a maior média. O peso e 
rendimento do fígado a dieta com milho, apresentou média superior a dieta com farelo de arroz e
casca de soja. As dietas formuladas com diferentes alimentos energéticos em substituição ao milho,
interferem nos pesos e porcentagens dos componentes extra carcaças de cordeiros machos não 
castrados terminados em confinamento      
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MARILICE ZUNDT
ANA CLAUDIA AMBIEL

GUSTAVO SALANDINI ROSSETO
HORRANATIEL PRADO NOGUEIRA

JOSE AMAURI CARVALHO LENZONI
PAULO CLAUDEIR GOMES DA SILVA

A quantidade de cada co-produto da agroindústria a ser incluído na dieta dos ovinos depende, entre
outros fatores, do seu custo, facilidade de aquisição, disponibilidade local e da resposta no
desempenho dos animais. Assim o presente trabalho deve como objetivo de avaliar os pesos e os 
rendimentos dos cortes comerciais de cordeiros machos, não castrados, mestiços Highlander,
terminados em confinamentos, recebendo dietas com diferentes alimentos energéticos em
substituição ao milho. Foram avaliados 23 cordeiros, com peso vivo médio inicial de 18 Kg, com 
quatro tratamentos (milho, polpa cítrica, farelo de arroz e casca de soja como alimento energético) e
seis repetições (cinco no tratamento com polpa cítrica). Os animais foram confinados após o
desmame e ao atingirem os peso de abate pré-estabelecido (30 kg) foram abatidos. Após a 
permanência da carcaça em câmara fria (4ºC) por um período de 24 horas, a mesma foi seccionada
ao meio. A meia carcaça esquerda foi dividida em cortes comercias classificados em: cortes de
primeira (perna e lombo), de segunda (paleta e costela) e de terceira (costela descoberta, baixos e
pescoço). Foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado com diferentes repetições e o teste
de Tukey-5%, através do Programa ASSISTAT. Houve efeito significativo (p  
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LILIAN FRANCISCO ARANTES DE SOUZA

BÁRBARA NOGUEIRA
LARA DO AMARAL SILVA

Os probióticos são aditivos alternativos aos antibióticos promotores de crescimento. Os anibióticos
vêm sendo amplamente utilizados na avicultura há décadas, entretanto a possibilidade de
surgimento de microrganismos resistentes gerou dúvidas a respeito de tal suplementação.  O 
objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito da suplementação com probiótico em comparação à dieta
controle na nutrição de frangos de corte criados em ambientes com e sem desafios sobre o
desempenho, rendimento de carcaça e composição bromatológica da carcaça. Foram utilizados 300 
pintainhos da linhagem Cobb distribuídos em delineamento inteiramente casualizado em esquema
fatorial 2 x 2, sendo os fatores aditivos (dieta controle e probiótico) e condições ambientais (sem 
desafio e com desafio) totalizando 4 tratamentos (T1 = controle/sem desafio, T2 = controle/com
desafio, T3 = probiótico/sem desafio e T4 = probiótico/com desafio) com 5 repetições. O ambiente
de criação foi sem desafio (cama de maravalha nova, baixa densidade de criação e bebedouros 
lavados diariamente) e com desafio (cama reutilizada, alta densidade de criação e bebedouros
lavados 2 vezes por semana). O desempenho foi avaliado aos 42 dias através do consumo de ração,
ganho de peso corporal semanal, conversão alimentar, viabilidade criatória e o índice de eficiência
produtiva. O rendimento de carcaça foi analizado aos 42 dias de idade e realizados os cortes de
peito, de coxas+sobrecoxas e de asas e os rendimentos de carcaça e de corte comerciais calculados 
em relação ao peso corporal. A composição bromatológica da carcaça foi realizada através da
análise de matéria seca, proteína bruta, extrato etéreo e matéria mineral na carcaça. Os dados foram
submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey à 5% de 
probabilidade.  O ambiente desafiado causou piora no consumo de ração, ganho de peso e
rendimento de coxa+sobrecoxa dos frangos de corte em comparação ao ambiente não desafiado.
Não houve diferença significativa entre os aditivos testados para nenhum parâmetro avaliado. Os 
resultados obtidos sugerem que o desafio proposto causou piora no desempenho das aves, entretanto
não foi suficiente para evidenciar o efeito do probiótico. Concluiu-se que a utilização de probiótico 
não mostrou vantagem no desempenho ou características de carcaça de frangos de corte em relação
à dieta controle.      
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LILIAN FRANCISCO ARANTES DE SOUZA
LARA DO AMARAL SILVA

BÁRBARA NOGUEIRA
BIANCA SILVEIRA LIBONI LIBONI

Os antibióticos promotores de crescimento vêm sendo amplamente utilizados na avicultura há
décadas, entretanto a possibilidade de surgimento de microrganismos resistentes gerou dúvidas a
respeito de tal suplementação. Os probióticos são aditivos alternativos com potencial para substituir 
os antibióticos. O objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito da suplementação com probiótico em
comparação à dieta com antibiótico promotor de crescimento na nutrição de frangos de corte
criados em ambientes com e sem desafios sobre o rendimento de carcaça e de cortes comerciais e a 
composição bromatológica da carcaça e dos cortes comerciais. Foram utilizados 420 pintainhos da 
linhagem Cobb distribuídos em delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 2 x 2,
sendo os fatores aditivos (antibiótico promotor de crescimento e probiótico) e condições ambientais
(sem desafio e com desafio) totalizando 4 tratamentos (T1 = antibiótico/sem desafio, T2 =
antibiótico/com desafio, T3 = probiótico/sem desafio e T4 = probiótico/com desafio) com 5 
repetições. Os ambientes de criação foram sem desafio (cama de maravalha nova, baixa densidade
de criação e bebedouros lavados diariamente) e com desafio (cama reutilizada, alta densidade de
criação e bebedouros lavados 2 vezes por semana). O rendimento de carcaça foi avaliado aos 42 
dias de idade e realizados os cortes de peito, de coxa+sobrecoxa e de asa e os rendimentos de
carcaça e de corte comerciais calculados em relação ao peso corporal. Para avaliação da
composição bromatológica da carcaça e dos cortes comerciais foram realizadas análises da matéria
seca, proteína bruta, extrato etéreo e matéria mineral na carcaça, peito, coxa+sobrecoxa e asa. Os
dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey à 5% de
probabilidade.  O desafio não causou efeito em nenhum parâmetro avaliado. As aves alimentadas
com probiótico apresentaram maior rendimento de peito (28,52%) em comparação ao grupo
alimentado com probiótico (25,52%). Em relação ao nível de proteína bruta, a carcaça e o peito das 
aves suplementadas com probiótico apresentaram maior nível de proteína bruta(60,06 e 79,74%,
respectivamente) em comparação aos animais suplementados com antibiótico (54,44 e 71,14%,
respectivamente). A suplementação com probiótico melhora a população microbiana intestinal, 
favorecendo a absorção de nutrientes. Assim, a melhor absorção intestinal de aminoácidos
contribuiu para o maior rendimento de peito e maior deposição de proteína na carcaça e no
peito. Concluiu-se que o probiótico utilizado mostrou vantagens significativas em relação ao
conteúdo protéico da carcaça e do peito em comparação com o antibiótico.       
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EFEITOS DO MEIO SOBRE A QUALIDADE DA MATURAÇÃO DE OÓCITOS BOVINOS 
OBTIDOS DE ABATEDOURO 

 
ELCIO RICARDO JOSÉ SOUSA VICENTE

INES CRISTINA GIOMETTI
CALIÊ CASTILHO

SHEILA MERLO GARCIA

Há tempos que oócitos bovinos podem ser maturados (MIV), fertilizados (FIV) e cultivados in vitro
(CIV) até os estádios de mórula e blastocisto. Até o momento, a concentração de sais, PH do meio e
a necessidade de diversos hormônios e fatores de crescimento têm sido empiricamente testados e
otimizados permitindo um grande desenvolvimento no sistema de produção in vitro (EPPIG et al.,
1998). Atualmente, esta metodologia está sendo aplicada para fins comerciais em programas de
FIV, mas ainda existem muitas questões básicas a serem respondidas, que poderiam auxiliar o
avanço desta tecnologia: De que maneira variações nos sistemas de produção in vitro de embriões
influenciam o desenvolvimento embrionário? Quais as conseqüências da adição de antioxidantes e 
do co-cultivo com diferentes células somáticas na maturação in vitro? As respostas para essas
questões nos permitirão compreender melhor os processos biológicos envolvidos na produção in
vitro de embriões bovinos. Portanto, a falta de padronização no sistema de PIV podem provocar
variações nas taxas de desenvolvimento e até mesmo diferenças no padrão de expressão quantitativa
de genes importantes na pré-implantação. Em vista disso, torna-se necessário o desenvolvimento de 
um método eficiente de PIV para embriões bovinos até o estádio de blastocisto, sob condições
controláveis.  O objetivo do presente projeto é avaliar a influência do meio de maturação sobre a
maturação nuclear e citoplasmática de oócitos bovinos obtidos de abatedouro, além de verificar se 
existe um melhor diâmetro folicular para obtenção dos oócitos que serão submetidos à maturação
oocitária in vitro.  Para a execução desse projeto serão utilizados pares de ovários de fêmeas
bovinas zebuínas oriundos de abatedouro. Os folículos visíveis serão dissecados, mensurados e
divididos em três classes de diâmetro: classe 1 (C1) – < 5 mm; classe 2 (C2) – 5 a 7 mm e classe 3 
(C3) – > 7 mm. Posteriormente estes folículos serão rompidos e os oócitos (COC’s) recuperados,
selecionados e classificados segundo LONERGAN (1992). Após a seleção e classificação, os
oócitos serão maturados com dois meios de maturação (TCM 199 e TCM 199 suplementado com
glutamina), durante 24 horas a 38,5°C em atmosfera de 5% de CO2 em ar. Após maturação os
oócitos de cada classe de diâmetro folicular serão utilizados para avaliar a maturação nuclear e
citoplasmática. A estatística dos dados será feita pela Análise de Variância (não paramétrica) para
verificar a influência do meio de maturação e do diâmetro folicular (classe 1, 2 ou 3) sobre a 
qualidade da maturação nuclear e citoplasmática. Os parâmetros serão analisados por ANOVA
(dados normalizados) ou o teste de Kruskal –Wallis (dados não normalizados), seguido do teste de
Tukey ou do teste de T-Student para identificar as diferenças significativas. Os resultados serão
considerados estatisticamente quando P  
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No Brasil a estrutiocultura iniciou-se com a importação de expressivo número de matrizes e filhotes
em 1995. Entretanto, problemas como a falta de regulamentação e conhecimento com relação à
adaptação dos animais quase levaram essa cadeia produtiva à falência. Atualmente, a estrutiocultura
paulista encontra-se regulamentada e passa por uma fase de reestruturação, sendo fundamental a
realização de pesquisas que busquem o aprimoramento do processo produtivo. A incubação
artificial dos ovos representa uma importante e delicada etapa, estando diretamente relacionada à
produtividade. Fatores ambientais ou atividades de manejo dos ovos podem provocar perdas
significativas na taxa de eclosão. Em todas as etapas de produção, ou seja, da postura à incubação, a 
qualidade do ovo deve ser preservada. O manejo de coleta do ovo no ninho, a estocagem e o
transporte necessitam ser feitos de modo cuidadoso e frequente, para evitar contaminações. As
características físicas do ovo participam diretamente do desenvolvimento embrionário e da 
eclodibilidade, pois também podem afetar as condições de incubação. Como são poucos os estudos
a respeito do manejo dos ovos, é importante e oportuno realizar pesquisas nessa área. O objetivo 
deste trabalho será avaliar se o tempo de permanência dos ovos no ninho afeta a qualidade do ovo a
ser incubado interferindo na taxa de eclosão.  O trabalho de pesquisa será realizado no Incubatório
do setor de Estrutiocultura do Centro Zootécnico da Universidade do Oeste Paulista. Os ovos de 
sete fêmeas serão coletados em dois momentos: quando a postura ocorrer no período da manhã
serão retirados imediatamente do ninho e encaminhados ao incubatório; quando a postura acontecer
no final de tarde serão retirados no dia seguinte, antes que a postura da manhã se inicie. No 
incubatório serão limpos, desinfetados, medidos e pesados em balança digital. Estes ficarão
armazenados na posição de incubação por sete dias com o intuito de facilitar o manejo no
incubatório. Os ovos serão identificados e as informações registradas em fichas individuais. No
processo de incubação, os ovos serão posicionados aleatoriamente na incubadora, conforme o
espaço disponível, onde permanecerão por aproximadamente 42 dias, até o dia do nascimento.
Durante esse período serão realizadas três pesagens e ovoscopias. Ovos inférteis, contaminados ou
com morte embrionária serão desprezados. A incubadora utilizada será da marca PREMIUM
ECOLÓGICA, modelo IP 30, capacidade para 30 ovos, com controle de temperatura, viragem 
automática dos ovos de 4 em 4 horas, circulação de ar forçada e termômetro de precisão. Os
resultados das ovoscopias e das pesagens dos ovos serão armazenados para posterior avaliação da
eclodibilidade e da porcentagem de perda de água do ovo. O delineamento experimental utilizado 
será inteiramente ao acaso, com blocos ao acaso (SAMPAIO, 2002), e as médias obtidas serão
tratadas pelo teste de Kruskhal-Wallis, utilizando o pacote estatístico SAS (1999).         

 


