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AVALIAÇÃO DA VARIABILIDADE GENÉTICA DE BRACHIARIA RUZIZIENSIS POR MARCADORES 

MOLECULARES ISSR. 
  SANTOS, FRANCISLAINE ANELIZE GARCIA (Demais participantes - UNOESTE) 

AMBIEL, ANA CLAUDIA (Professor - UNOESTE) 

MACHADO NETO, NELSON BARBOSA (Professor - UNOESTE) 

GUABERTO, LUCIANA MACHADO (Professor - UNOESTE) 

Um dos problemas observados no melhoramento genético de Brachiaria, é que as plantas se reproduzem 
preferencialmente por apomixia e são poliplóides, enquanto que a B. ruziziensis é sexuada diplóide. Assim, vem
se estudando através do melhoramento genético formas de obter fluxo gênico, tanto intra, como
interespecificamente. O ISSR (Inter Simple Sequence Repeats) é um marcador molecular muito utilizado no
estudo da variabilidade genética de plantas, tendo algumas vantagens quando comparado a outros marcadores,
uma delas e que não requer informações genéticas prévias do organismo. Marcadores deste gênero são 
amplificados pela técnica da PCR (Polymerase Chain Reaction) através de um oligonucleotídeo. Este projeto
tem o objetivo de avaliar a variabilidade genética entre os acessos de Brachiaria ruziziensis, utilizando a técnica
de PCR associado aos marcadores moleculares ISSR. O experimento esta sendo conduzido no Laboratório de
Genética Molecular, no campus II da Unoeste. Serão utilizados 40 amostras como fonte de DNA tecido foliar de
Brachiaria. Para extração de DNA será utilizado o método de Doyle e Doyle (1987). As reações de ISSR serão 
realizadas em termociclador MJ-PTC 100, Após a reação, o material será aplicado em gel de agarose a 1,2%. As
imagens serão capturadas em câmera CCD Alpha-Inmotech, sendo então analisadas por software Quantum-
Capt. Será construído um dendrograma com o algoritmo de agrupamento UPGMA (Unweighted Pair-Group 
Method Using an Arithmetic Average) utilizando-se para essa análise o programa NTSYS 2.0 (ROHLF, 1998) .
Foram coletados em torno de 5 cm de tecidos foliar de 37 amostras de Brachiaria ruziziensis colocadas em micro 
tubos contendo tampão de conservação, estas armazenadas em freezer –80◦C. Para extração de DNA das 37 
amostras utilizou-se 2 cm de tecido. Os DNAs extraídos foram quantificados em gel de agarose 1% sendo
utilizadas 2 amostras de controle de 100 e 1000ng de DNA. As 37 amostras apresentaram em média de 100 a
500ng de DNA. Onde testou –se concentrações de 25, 50 e 100ng como DNA molde, padronizando 50ng para
seleção dos 30 primers decâmeros arbitrários ISSR, dos primers testados 6 apresentaram nulimórficos, 8 
monomórficos, 5 dimórficos, 3 oligomórficos e 8 polimórficos . Guaberto et al. (2010) estudando variabilidade
genética com Marcadores RAPD de amostras de Brachiaria ruziziensis obtiveram resultados semelhantes na 
extração do DNA sendo esses resultados uma média de 300 ng. Conclui-se até o presente momento a escolha 
de 8 primers onde formaram bandas estáveis e polimórficas em gel de agarose 1,2% para utilizar no estudo da
variabilidade genética das amostras.  
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DESEMPENHO PRODUTIVO E CARACTERÍSTICAS DE CARCAÇA DE CABRITOS SAANEN 

ALIMENTADOS COM DIFERENTES NÍVEIS DE VOLUMOSO 
  HATSUMURA, CARLA TIEMI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

ZUNDT, MARILICE (Professor - UNOESTE) 

FERNANDES, CAROLINA CAPRISTE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

CARNEIRO, LEANDRO TOMAZINI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

MACEDO, VICENTE DE PAULO (Demais participantes) 

LORDO, CRISTIANE ZULIANI DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

AMBIEL, ANA CLAUDIA (Professor - UNOESTE) 

NOGUEIRA, HORRANATIEL PRADO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

Nos rebanhos de exploração leiteira há desmame de elevado número de caprinos machos que nem sempre são 
aproveitados em sua totalidade, gerando excedentes que podem ser destinados à outras finalidade
diversificando o sistema de produção. Raças de origem leiteira, entre elas a Saanen, quando bem manejadas
podem obter ganhos de pesos satisfatórios e conformação de carcaça desejável Uma oportunidade de uso
desse animais seria por meio da antecipação do desmame dos mesmos, associado ao fornecimento de rações
que possam promover elevados ganhos individuais visando a redução da idade de abate e a obtenção de 
produtos de melhor qualidade, viabilizando a exploração dessa categoria . O objetivo do presente estudo foi o de
avaliar o desempenho produtivo e as características da carcaça de cabritos Saanen, alimentados com três níveis
de volumoso. O experimento foi realizado na Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE, no campus II, no 
Centro Zootécnico. Foram utilizados, 18 caprinos, os quais receberam três diferentes níveis de volumoso As
relações de concentrado e volumoso avaliadas foram 80:20; 60:40 e 40:60. Ao atingirem o peso pré estabelecido
de 26 kg, foram abatidos. Os animais foram pesados no início e a cada 14 dias até o final do ensaio
experimental (peso corporal final). O ganho de peso total foi determinado de acordo com a equação: GPT = PCF 
– PCI, sendo: GPT = ganho de peso total, PCF = peso corporal final e PCI = peso corporal inicial. As variáveis
analisadas foram: ganho de peso (GP), peso carcaça quente (PCQ), rendimento comercial, índice de
compacidade da carcaça e da perna, bem com os rendimentos dos cortes comerciais, perna, paleta, lombo,
costela descoberta, baixos e pescoço. Não foram encontradas diferenças significativa para nenhuma das
variáveis estudadas, para cabritos abatidos com média de 26 kg de peso vivo. A média de GP foi de 0,100 kg, 
para PCQ 13,46 kg e o rendimento comercial foi de 50,8%. De acordo com dados publicados por outros
pesquisadores, todos os valores encontrados são considerados satisfatórios para esta categoria animal de
cabritos leiteiros abatidos com peso vivo médio de 26 kg. Pode-se concluir que as características da carcaça 
avaliadas neste experimento não foram influenciadas pelos diferentes níveis de concentrado, recomendando-se, 
portanto o nível de 40% de volumoso e 60% de concentrado sendo a relação mais viável economicamente, para 
caprinos Saanen com peso vivo de abate de aproximadamente 26 kg. As características observadas foram
suficientes para garantir a obtenção de carcaças com bom rendimento e qualidade desejável, ao mercado
consumidor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colloquium Agrariae, vol. 7, n. Especial, jul–dez, 2011 



Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2011 202

ENAPI 2011  
 
POSTER  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS AGRÁRIAS

ZOOTECNIA
 

 
 

EFEITOS DA FONTE DE SULEMENTAÇÃO PROTÉICA NO POTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO DE 
EMBRIÕES BOVINOS CULTIVADOS IN VITRO. 

  GARCIA, SHEILA MERLO (Professor - UNOESTE)

Durante a produção in vitro de embriões bovinos (PIV), aproximadamente 40% dos zigotos não completam o
desenvolvimento da fase de pré-implantação por incompetência em ultrapassar o bloqueio embrionário. Estudos
demonstram que nessa fase variações nas condições de cultivo podem afetar a expressão de genes e a sua
capacidade de desenvolvimento. Assim, dois parâmetros indicam a qualidade embrionária: o baixo grau de
fragmentação e o rápido desenvolvimento. Existem ainda controvérsias quanto à utilização de SFB (Soro Fetal 
Bovino) no cultivo in vitro de embriões. Acredita-se que o SFB pode aumentar a taxa de desenvolvimento, de
eclosão, e a qualidade dos embriões (Lonergan et al., 1999). No entanto, outros estudos mostram que o SFB
pode provocar alterações no metabolismo (Krisher et al., 1999) e na expressão de genes embrionários
(Wrenzycki et al., 1999) podendo apresentar menor viabilidade. O objetivo do projeto foi determinar se a
capacidade dos embriões bovinos em ultrapassar o bloqueio embrionário e desenvolver-se até o estádio de 
blastocisto é influenciada pelas condições de cultivo in vitro. Os zigotos foram cultivados em meio SOF
suplementado com diferentes fontes de proteína (10% de SFB ou 0,8% de BSA), em atmosfera de 5% CO2 e
5% O2 e separados em grupos com diferentes velocidades de desenvolvimento. As 48 hpi (horas após
inseminação) os embriões que atingiram o estádio de 5 a 8 células foram classificados como grupo de
desenvolvimento rápido (R), e aqueles que nesse mesmo período tinham 4 células foram classificados como 
grupo lento (L). Os embriões separados em R e L e cultivados em SFB ou BSA foram utilizados para medir a
competência do desenvolvimento embrionário até o estádio de blastocisto expandido e eclodido,
respectivamente, nos dias 8 e 9 após a FIV. Observou-se uma variação no desenvolvimento até blastocisto, dos
embriões do grupo rápido com relação ao grupo lento (54,2 +- 1,9 e 32,1 +- 3,0 quando suplementados com 
BSA, 49,4 +- 2,1 e 31,8 +- 3,0 quando suplementados com SFB), confirmando que, independentemente da 
suplementação protéica, os embriões lentos sofrem maior taxa de bloqueio. Quanto a capacidade de eclosão
não houve diferença entre os grupos de desenvolvimento rápido e lento (78,4 +- 3,0 e 69,9 +- 8,1 quando 
suplementados com BSA, 38,9 +- 4,3 e 37,9 +- 9,2 quando suplementados com SFB), sugerindo que o bloqueio
no início do desenvolvimento embrionário exerce uma seleção que iguala o potencial dos embriões que atingem
o estádio de blastocisto em ambos os grupos (rápido e lento). No entanto as taxas de eclosão nos grupos rápido 
e lento suplementados com BSA foram superiores aos suplementados com SFB (P<0,01), indicando que o sob
essas condições de cultivo o SFB exerce influência sobre a qualidade e capacidade de desenvolvimento dos 
embriões.Apoio Financeiro: FAPESP.  
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INFLUÊNCIA DO CLIMA NOS PARÂMETROS REPRODUTIVOS EM TOUROS NELORE E BRAHMAN. 
  REIS, JULIANA DOMINGOS ARCHANJO DOS (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE)

CHACUR, MARCELO GEORGE MUNGAI (Professor - UNOESTE)

O Brasil possui atualmente o maior rebanho bovino comercial do mundo, sendo de suma importância dentro do
agronegócio com cerca de R$50 bilhões/ano no faturamento, e, por conseguinte oferece cerca de 7,5 milhões de
empregos diretos. Com essa expressão significativa de mercado, o país abrange condições ideais para atender
o crescente aumento das exigências do mercado interno e externo. Portanto, com o aumento da produtividade 
deste setor, houve a necessidade do uso de biotecnologias para fins de altos índices zootécnicos. Em nosso
país os altos índices de temperatura e umidade são observados em grande parte do território, assim nos
machos, o estresse térmico se traduz em redução da qualidade seminal e menor viabilidade dos
espermatozóides, dentre outros. . O presente trabalho tem como objetivo avaliar a influencia dos fatores
climáticos sobre as caracteristicas do semem, perfil das proteinas do plasma seminal e nos níveis hormonais de 
cortisol e testosterona, em touros das raças Nelore e Brahman. Serão utilizados 10 touros da raça Nelore (Bos
taurus indicus) e 10 touros da raça Brahman (Bos taurus indicus), com idade média de 30 meses, criados
extensivamente em uma propriedade no município de Presidente Prudente, SP – Brasil, sendo mantidos em
pasto Brachiaria decumbens, com sal mineral e água “ad libitium”. O presente trabalho será realizado no período
de Janeiro à Abril de 2012.Os touros serão submetidos às avaliações clínicas e espermáticas, para efeito de
seleção para monta natural, segundo as normas do Colégio Brasileiro de Reprodução Animal (CBRA, 1998).
Serão mensurados os fatores climáticos: temperatura ambiente,índice pluviométrico, insolação e umidade 
relativa do ar.Serão colhidos ejaculados e amostras de sangue para obtenção dos níveis de cortisol e
testosterona, por meio do radioimunoensaio. O tratamento estatístico será por meio da análise de variância e as
médias comparadas pelo teste de TUKEY a 5%. A utilização de marcadores bioquímicos nos estudos que
indicam o potencial reprodutivo do animal tem sido objeto de inúmeras pesquisas nas últimas décadas, e que
provavelmente irão contribuir significativamente na escolha de reprodutores superiores (JOBIM et al., 2009). 
Portanto, a seleção de touros para o melhoramento genético do rebanho é um fator de extrema importância para
o criador, consequentemente o uso de ferramentas como os marcadores bioquímicos dentre eles à eletroforese
visam analisar a fertilidade e predizer o potencial reprodutivo de um determinado reprodutor (CHACUR et al.,
2006). O plasma seminal serve de veículo para os espermatozóides ejaculados, e possui em sua estrutura
inúmeros grupos de proteínas, que induzem as alterações moleculares na membrana plasmática essenciais para 
a capacitação (THERIEN, 1998 e BERGERON, 2004). . Possivelmente, os fatores climáticos poderão influenciar
nas caracteristicas estudadas, promovendo oscilação na fertilidade dos touros.  
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PESOS E PORCENTAGENS DOS COMPONENTES NÃO CARCAÇAS E CORTES COMERCIAIS DE 

CABRITOS SAANEN ALIMENTADOS COM DIFERENTES NÍVEIS DE VOLUMOSO 
  FERNANDES, CAROLINA CAPRISTE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

ZUNDT, MARILICE (Professor - UNOESTE) 

CARNEIRO, LEANDRO TOMAZINI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

HATSUMURA, CARLA TIEMI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

LORDO, CRISTIANE ZULIANI DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

MACEDO, VICENTE DE PAULO (Demais participantes) 

ASTOLPHI, JOSE LUIS DE LIMA (Professor - UNOESTE) 

É certo que caprinocultura do oeste paulista vem crescendo, no entanto é formada principalmente pela união de
pequenos produtores familiares, que buscam novas formas de melhorar a produção. Esses criadores têm como
objetivo a produção leiteira, havendo então a necessidade da utilização dos cabritos machos para otimizar a
criação. Os componentes extra carcaça estão vinculados ao retorno econômico para o produtor melhorar seus 
rendimentos, uma vez que também podem ser uma alternativa do uso de alguns órgãos como fonte alimentar,
principalmente na população de baixo poder aquisitivo. Esta pesquisa teve como objetivo avaliar os pesos e 
porcentagens dos componentes não carcaças e cortes comerciais de cabritos Saanen alimentados com
diferentes níveis de volumoso. O experimento foi realizado na Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE, no 
campus II, no Centro Zootécnico. Foram utilizados, 18 caprinos, os quais receberam três diferentes níveis de
volumoso As relações de concentrado e volumoso avaliadas foram 80:20; 60:40 e 40:60. Ao atingirem o peso
pré estabelecido de 26 kg, foram abatidos. Após os procedimentos de abate (atordoamento, sangria, esfola, 
toalete, evisceração e toalete), foram coletados e pesados para cálculos de porcentagem em relação ao peso
vivo ao abate: sangue, pele, aparelho digestório cheio (esôfago + estômagos + intestinos delgado e grosso com
seus conteúdos), aparelho digestório vazio (esôfago + estômagos + intestinos delgado e grosso previamente
esvaziados e limpos), aparelho reprodutor com bexiga, baço, fígado, coração, aparelho respiratório, rins com
gordura perirrenal, cabeça e patas. Os dados foram submetidos à análise de variância, utilizando-se o Sistema 
de Análises Estatísticas e Genéticas SAEG, (1993). Não foram verificadas diferenças (P>0,05) para as variáveis
estudadas para nenhum dos tratamentos. As médias para peso vivo de abate, sangue, caídos, aparelho 
reprodutor com bexiga, trato gastro vazio, aparelho respiratório, baço, fígado, coração, rins com gordura
perirrenal foram respectivamente: 26,4; 1,04; 4,6; 0,35; 2,26; 0,47; 0,13; 0,5; 0,14 e 0,18. Os valores
encontrados estão dentro dos padrões esperados para cabritos leiteiros abatidos com peso vivo médio de 26 kg.
Alguns autores destacam que o efeito da dieta nos tecidos viscerais, em relação ao peso do corpo vazio, é o
somatório de várias condições, incluindo a função de absorção e as funções associadas aos tecidos periféricos e 
aos componentes da carcaça, o que pode resultar em efeito direto no peso e no rendimento de alguns órgãos.
No entanto isto não foi observado na presente pesquisa, sendo que os valores encontrados estão dentro dos
padrões esperados para cabritos leiteiros abatidos com peso vivo médio de 26 kg. O uso de diferentes relações
volumoso:concentrado na alimentação de cabritos mestiços Saanem não alterou os pesos e os rendimentos dos
componentes extra carcaça, apresentando valores equivalente entre eles.  
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RENDIMENTO DE CARCAÇA DE BOVINOS CRUZADOS TERMINADOS EM CONFINAMENTO 

ABATIDOS COM DIFRENTES PESOS 
  NOGUEIRA, HORRANATIEL PRADO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

ASTOLPHI, JOSE LUIS DE LIMA (Professor - UNOESTE)
ZUNDT, MARILICE (Professor - UNOESTE)

AMBIEL, ANA CLAUDIA (Professor - UNOESTE)

A qualidade da carne, rendimento e composição da carcaça são elementos imprescindíveis para que o país se 
firme como forte competidor no mercado externo de carne cada vez mais crescente e exigente. Este projeto teve
como objetivo avaliar o rendimento de carcaça de diferentes pesos vivo ao abate de bovinos cruzados
terminados em confinamento. O experimento foi realizado na fazenda Santo Antônio da Jacutinga, na região de
Presidente Epitácio - SP. Foram utilizados 72 bovinos não-castrados com 22 meses de idade, oriundos do 
cruzamento entre matrizes ½ sangue Nelore – Red Angus, inseminados com sêmen de touros das raças Red 
Angus, Bonsmara e Brahman. O peso médio de entrada do confinamento foi de 400 Kg, permaneceram
confinados por 90 dias, em baias coletivas. O ganho médio diário foi de 1,5 Kg e peso vivo médio no abate foi de
534 Kg. A dieta foi formulada com 65% de nutrientes digestíveis totais (NDT) e 12% de proteína bruta (PB), com
30% de volumoso de silagem de cana e 70% de concentrado. Antes do embarque os animais foram pesados
individualmente, para determinação do peso vivo na origem (PVO). Após dieta hídrica de 12 horas, no frigorífico,
foram realizados todos os procedimentos de abate, evisceração e toalete. As carcaças foram pesadas
individualmente para determinação do peso de carcaça quente (PCQ). Para o cálculo de rendimento de carcaça 
quente (RCQ), foi dividido o PCQ pelo PVO multiplicado por 100. Para avaliar o rendimento de carcaça quente
(RCQ) em função do PVO os animais foram agrupados em seis classes. A amplitude de cada classe foi de 14,33
Kg, que foi determinado pela diferença entre o animais com maior peso vivo na origem (576 kg) e o mais leve
(490 kg), dividido pelo número de classes (seis). A análise estatística dos resultados foi realizada através do
programa Assistad, pelo delineamento inteiramente casualizado com diferentes repetições e as médias foram 
comparadas pelo teste de Tukey com 5% de significância. O RCQ para os animais das classes 1 (formada pelos
animais mais leves) a 6 (mais pesados) foi, respectivamente, 52,8%; 52,7%; 51,8%; 52,2%; 51,3% e 50,5%. Não
houve diferença significativa entre as classes, com média de 51,9% de RCQ. Pode-se concluir que o peso vivo
na origem não influenciou no rendimento de carcaça quente (RCQ) de bovinos inteiros, cruzados, terminados em
confinamento.  
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CARACTERISTICAS QUALITATIVAS DA CARCAÇA E MEDIDAS NO LOMBO (LONGISSIMUS 
LUMBORUM) DE CORDEIROS TERMINADOS EM CONFINAMENTO RECEBENDO DIETAS DE 

DIFERENTES FONTES ENERGÉTICAS 
  LENZONI, JOSÉ AMAURI CARVALHO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

NOGUEIRA, HORRANATIEL PRADO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
ROSSETO, GUSTAVO SALANDINI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

SILVA, PAULO CLAUDEIR GOMES DA (Professor - UNOESTE)
ZUNDT, MARILICE (Professor - UNOESTE)

AMBIEL, ANA CLAUDIA (Professor - UNOESTE)

No Brasil, o crescimento do consumo de carne ovina, tem se direcionado para mercados específicos nas
grandes cidades. É o reflexo das mudanças nos hábitos alimentares do consumidor, que tem exigido qualidade,
palatabilidade, maciez e menores teores de gordura. Sendo assim, torna-se necessário intensificar a produção 
de cordeiros, que potencialmente é a categoria ovina com maior aceitabilidade no mercado, por possuir boas
características de carcaça. A nutrição tem efeito na composição tecidual da carcaça e tem-se verificado que 
cordeiros com melhor regime alimentar apresentam carcaças de superior qualidade, evidenciada por maior
desenvolvimento muscular, boa deposição de gordura e menor proporção de ossos. Sabendo disso, esse projeto
tem por objetivo avaliar o efeito de diferentes fontes energéticas da dieta nas características qualitativas da 
carcaça e medidas no lombo (Longissimus lumborum) de cordeiros machos não castrados terminados em
confinamento. O experimento será realizado no Centro Zootécnico - Campus II da Universidade do Oeste 
Paulista - UNOESTE na cidade de Presidente Prudente – SP. Serão utilizados 28 cordeiros machos não 
castrados, desmamados com peso vivo médio de 18 kg. Após a identificação e pesagem dos cordeiros, os
mesmos serão distribuídos aleatoriamente em quatro tratamentos. As dietas serão isoenergéticas (75% de
nutrientes digestíveis totais) e isoprotéica (20% de proteína bruta), porém, em cada tratamento será utilizada
uma fonte energética, a saber, milho (no tratamento 1 (T1)), casca de soja (T2), sorgo (T3) e polpa cítrica (T4).
Os animais permanecerão em baias coletivas, com piso de alvenaria, recebendo água e sal mineral à vontade,
durante todo período experimental. As pesagens serão realizadas a cada 14 dias, para ajustes da dieta em
função do peso vivo. Ao atingirem os 32 Kg de peso vivo os cordeiros ficarão sob uma dieta hídrica, no o abate
será realizado a insensibilização por meio de descarga elétrica e posterior sangria. As carcaças após
permanecerem por 24 horas em câmara frigorífica serão avaliadas subjetivamente para cobertura de gordura, 
conformação da carcaça, cor da gordura, cor da carne e consistência da gordura. Da metade esquerda da
carcaça será retirado o lombo, em que procederão as seguintes medidas com auxilio de paquímetro:
profundidade máxima, largura máxima do lombo, espessura menor e maior da gordura, e da área de olho de
lombo. Os dados serão submetidos à análise de variância, utilizando-se o Sistema de Análises Estatísticas e 
Genéticas SAEG.  
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DESEMPENHO E CARACTERISTICAS QUANTITATIVAS DA CARCAÇA DE CORDEIROS 
TERMINADOS EM CONFINAMENTO RECEBENDO DIETAS COM DIFERENTES FONTES 

ENERGÉTICAS 
  NOGUEIRA, HORRANATIEL PRADO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
LENZONI, JOSÉ AMAURI CARVALHO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

ROSSETO, GUSTAVO SALANDINI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SILVA, PAULO CLAUDEIR GOMES DA (Professor - UNOESTE)

ZUNDT, MARILICE (Professor - UNOESTE)
AMBIEL, ANA CLAUDIA (Professor - UNOESTE)

Mesmo sendo, a ovinocultura, um negócio economicamente rentável, a produção/oferta de carnes ovina não tem
aumentado na mesma proporção da demanda em todo o País. Estes dados justificam a importância do
agronegócio da ovinocultura, bem como, as estratégias de produção para atender este mercado. Entre elas o
confinamento que possibilita a terminação de forma rápida, eficiente e economicamente rentável. Porém, para
atender as exigências destes animais confinados, utilizam-se dietas com uma concentração elevada de grãos e 
um teor de fibra suficiente para a motilidade ruminal. Diversos estudos buscam substituir o milho nas dietas,
devido ao seu alto custo, por outros alimentos energéticos, seja por sorgo ou co-produtos da agroindústria. 
Vários alimentos energéticos alternativos já foram testados em bovinos, porém, são escassos os estudos com
ovinos. Assim sendo, esse projeto tem como objetivo avaliar o efeito de diferentes fontes energéticas da dieta no
desempenho e nas caraterísticas quantitativa da carcaça de cordeiros terminados no sistema de confinamento.
O experimento será realizado no Centro Zootécnico - Campus II da Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE 
na cidade de Presidente Prudente – SP. Serão utilizados 28 cordeiros machos não castrados, desmamados com 
peso vivo médio de 18 kg. Após a identificação e pesagem dos cordeiros, os mesmos serão distribuídos
aleatoriamente em quatro tratamentos. As dietas serão isoenergéticas (75% de nutrientes digestíveis totais) e
isoprotéica (18% de proteína bruta), porém, em cada tratamento será utilizada uma fonte energética, a saber,
milho (no tratamento 1 (T1)), casca de soja (T2), sorgo (T3) e polpa cítrica (T4). Os animais permanecerão em
baias coletivas, com piso de alvenaria, recebendo água e sal mineral à vontade, durante todo período 
experimental. As pesagens serão realizadas a cada 14 dias, para acompanhar o ganho de peso e ajustes da
dieta em função do peso vivo. Ao atingirem os 32 Kg de peso vivo, os cordeiros serão abatidos. As variáveis 
avaliadas na carcaça serão: condição corporal, peso vivo ao abate, peso corporal vazio, peso da carcaça
quente, peso da carcaça fria, comprimento da perna, comprimento interno da carcaça, largura da garupa. Em
pose dos dados será possível calcular: o rendimento de carcaça, o índice de compacidade da carcaça e da
perna. Os dados serão submetidos à análise de variância, utilizando-se o Sistema de Análises Estatísticas e 
Genéticas (SAEG).  
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DIAGNOSTICO DE GESTAÇÃO E PERFIL ULTRA-SONOGRAFICO DO CRESCIMENTO 

EMBRIONÁRIO/FETAL EM OVELHAS SUBMETIDAS AO USO DE BENZOATO DE ESTRADIOL COMO 
INDUTOR DE OVULAÇÃO EM PROTOCOLO DE IATF 

  SARAIVA, HELENA FABIANA REIS DE ALMEIDA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
ZUNDT, MARILICE (Professor - UNOESTE)
CASTILHO, CALIÊ (Professor - UNOESTE)

OLIVEIRA, KELLY PRISCILA DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SILVA, PAULO CLAUDEIR GOMES DA (Professor - UNOESTE)

Devido ao aumento da procura comercial pela carne de ovinos no Brasil, foram criadas técnicas de manejo
nutricionais e reprodutivas para o incremente da produtividade. De acordo com CALAMARI, et al. (2003) a
reprodução é um dos pontos fundamentais para um bom processo produtivo, visto que as principais falhas
reprodutivas são devido ao óbito de fêmeas prenhes, ou fêmeas que se apresentam em quadros de falsa
gestação, faz necessário implementar um diagnóstico precoce, que tenha eficiência em maximizar a 
produtividade do rebanho, possibilitando um manejo racionalizado. Sendo assim, este estudo objetiva avaliar o
perfil de crescimento embrionário/fetal ovino do 15º ao 45º dia de gestação através de diagnóstico precoce de
gestação com ultrassonografia transretal e transabdominal em ovelhas de submetidas ao uso de benzoato de
estradiol como indutor de ovulação em protocolo de IATF. O experimento será realizado na Universidade do
Oeste Paulista – UNOESTE, no campus II, no Centro Zootécnico. Serão utilizadas 40 ovelhas das raças SRD, 
com idade média de 2,0 anos, escore corporal médio 3,0, (escala variando de 1 a 5) mantidas em pastagem de
Mombaça (Panicum maximum), com acesso à água e sal mineral ad libitum. Em fase aleatória do ciclo estral (dia
0), cada ovelha irá receber uma esponja vaginal contendo 60 mg de MAP (ProgesponÒ, Schering- Plough, 
Brasil). Em seguida serão aleatoriamente distribuídas em 2 grupos: G-C (n=20), G-BE (n=20). Em ambos os 
grupos (G-C e G-BE) será inserido o progestágeno e mantido por 9 dias. No dia da retirada do progestágeno 
todos os animais receberão 0,0375 mg de D-Cloprostenol (ProliseÒ, Tecnopec, Brasil) por via IM, concomitante
à aplicação de 300 UI de eCG no G-C e 100UI no G-BE. Vinte e quatro horas (24h) após apenas o G-BE irá
receber por via IM 1 mg de BE (benzoato de estradiol). Em torno de 50 h após a retirado dos progestágenos
será realizada IA intra-uteria através de laparoscopia com sêmen congelado. Quinze (15) dias após a data da
IATF, iniciarão os exames ultrassonográficos por via transretal com aparelho Honda HS 101v com transdutor
linear de 7,5 MHz e transabdominal Honda HS 2000 com transdutor convexo de 7MHz. Os exames serão
realizados duas vezes por semana até o 45 dia pós IATF. Os exames serão realizados com o intuito de 
diagnosticar gestações e comparar os dois métodos utilizados quanto à precocidade do diagnóstico e a
facilidade de obtenção das imagens necessárias para o diagnóstico de gestação, bem como a identificação e
mensuração (diâmetro) embrionária/fetal (DEF) na tentativa de relacioná-la com idade gestacional. O diagnóstico 
será considerado positivo por meio da visualização da vesícula gestacional e embrião, bem como a associação
com o aumento uterino por líquidos. A relação entre o DEF do 15º ao 45º dia de gestação e idade gestacional 
será realizada utilizando-se análise de regressão com autocorrelação (MONTGOMERY & PECK 1982; DIGGLE
et al. 1994), utilizando-se o programa SAS (1996).  
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PESOS E PORCENTAGENS DOS COMPONENTES NÃO CARCAÇAS E CORTES COMERCIAIS DE 

CORDEIROS TERMINADOS EM CONFINAMENTO RECEBENDO DIETAS COM DIFERENTES FONTES 
ENERGÉTICAS 

  ROSSETO, GUSTAVO SALANDINI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
LENZONI, JOSÉ AMAURI CARVALHO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

NOGUEIRA, HORRANATIEL PRADO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SILVA, PAULO CLAUDEIR GOMES DA (Professor - UNOESTE)

ZUNDT, MARILICE (Professor - UNOESTE)
AMBIEL, ANA CLAUDIA (Professor - UNOESTE)

As carcaças ovinas podem ser comercializadas inteiras ou em forma de cortes. Os cortes podem ser agrupados
de acordo com as regiões anatômicas em cortes de primeira, de segunda e de terceira. Deve-se ressaltar que os 
cortes da carcaça em peças individualizadas, associados à apresentação, são importantes fatores na
comercialização e valorização do produto. Além disso, permite melhor interpretação do desempenho animal,
sendo os mesmos, influenciados por fatores intrínsecos (grupo genético, sexo, peso e idade); e extrínsecos 
(sistema de produção, alimentação e manejo). Nas avaliações das características da carcaça ovina, também
merece atenção os componentes não carcaça. Pois, a comercialização desses, permite aumentar o retorno 
econômico da atividade e ser fonte de alimento ou matérias-primas, que sendo aproveitadas, poderiam colaborar 
na melhoria do nível nutricional de populações menos favorecidas. Diferentes alimentos, que compõem uma
dieta do animal, alteram a ingestão e digestibilidade da mesma, podendo influenciar no desenvolvimento dos
órgãos. Esse projeto tem como objetivo avaliar os pesos e porcentagens dos componentes não carcaças, bem
como os corte comerciais de carcaças de cordeiros machos não castrados, terminados em confinamentos, 
recebendo dieta com diferentes fontes energéticas. O experimento será realizado no Centro Zootécnico -
Campus II da Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE na cidade de Presidente Prudente – SP. Serão 
utilizados 28 cordeiros machos não castrados, desmamados com peso vivo médio de 18 kg. Após a identificação
e pesagem dos cordeiros, os mesmos serão distribuídos aleatoriamente em quatro tratamentos. As dietas serão
isoenergéticas (75% de nutrientes digestíveis totais) e isoprotéica (18% de proteína bruta), porém, em cada 
tratamento será utilizada uma fonte energética, a saber, milho (no tratamento 1 (T1)), casca de soja (T2), sorgo
(T3) e polpa cítrica (T4). Os animais permanecerão em baias coletivas, com piso de alvenaria, recebendo água e
sal mineral à vontade, durante todo período experimental. As pesagens serão realizadas a cada 14 dias, para
ajustes da dieta em função do peso vivo. Ao atingirem os 32 Kg de peso vivo os cordeiros serão destinados ao
abate para a avaliação de sangue, pele, aparelho digestório cheio e vazio, aparelho reprodutor com bexiga,
baço, fígado, coração, aparelho respiratório, rins com gordura perirrenal, cabeça e patas. Em seguida as
carcaças serão encaminhadas a uma câmara frigorífica, onde permanecerão a uma temperatura de 4ºc por 24 
horas, após este período as mesmas serão seccionadas ao meio para tomadas de medidas dos cortes
comerciais (cortes de primeira, cortes de segunda e corte de terceira). Os dados serão submetidos à análise de
variância, utilizando-se o Sistema de Análises Estatísticas e Genéticas.  
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UTILIZAÇÃO DE PROBIÍOTICO NA NUTRIÇÃO DE FRANGOS DE CORTE CRIADOS EM DIFERENTES 

AMBIENTES 
  CARMO, ARIANE JUSTINO DO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

SOUZA, LILIAN FRANCISCO ARANTES DE (Professor - UNOESTE)

Os probióticos estão sendo utilizados como possíveis substitutos aos antibióticos utilizados como promotores de
crescimento. A possibilidade do surgimento de bactérias resistentes vem reduzindo a utilização dos antibióticos.
Algumas pesquisas testaram a utilização dos probióticos em condições experimentais e não obtiveram
resultados. Em condições de campo são diferentes do ambiente experimental, onde os desafios são maiores. O 
objetivo desse trabalho será 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. Serão utilizados 300 pintainhos da linhagem Cobb distribuídos
em delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 2 x 2, sendo os fatores aditivos (controle e
probiótico) e condições ambientais (sem desafio e com desafio) totalizando 4 tratamentos (T1 = controle/sem
desafio, T2 = probiótico/sem desafio, T3 = controle/com desafio e T4 = probiótico/com desafio) com 5 repetições.
O ambiente de criação será 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 será avaliado através do consumo de ração, ganho de peso corporal semanal,
conversão alimentar, viabilidade criatória e o índice de eficiência produtiva. O rendimento de carcaça será 
avaliado 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 será avaliada através da matéria seca, proteína bruta, extrato etéreo e matéria mineral. Os dados serão
submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey à 5 de probabilidade.  
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