
                                                              

 
A importância da qualidade do leite para a indústria e a população consumidora 

 
Júlia Gazzoni Jardim *, Priscilla Cortizo Costa, Bruno Borges Deminicis, Pedro Pierro 

Mendonça, Suzana Rizzo 
* jugazzoni@hotmail.com 

 
O setor leiteiro vem sofrendo grandes transformações nos últimos anos. Dentre as mudanças, 
uma das principais consiste no início do sistema de pagamento do leite em função da sua 
qualidade. Nos programas de pagamento por qualidade são avaliados parâmetros como os teores 
de gordura e proteína, a contagem de células somáticas (CCS) e a contagem bacteriana total 
(CBT). A implementação destes programas causa impacto, uma vez que, no modelo atual, o 
diferencial de preço pode variar de R$ 0,08 a R$ 0,12/ L. Surge então o primeiro 
questionamento: quais procedimentos devem ser seguidos para obtenção do leite com padrões 
adequados de qualidade? Para se discutir qualidade deve-se entender seu conceito e todos os 
fatores envolvidos. O leite para ser caracterizado como de boa qualidade deve apresentar as 
seguintes características organolépticas, nutricionais, físico-químicas e microbiológicas: sabor 
agradável, alto valor nutritivo, ausência de agentes patogênicos e contaminantes (antibióticos, 
pesticidas, adição de água e sujidades), reduzida contagem de células somáticas e baixa carga 
microbiana. A CCS reflete a prevalência de mastite no rebanho, doença que afeta o rendimento e 
qualidade industrial do leite, altera a composição do leite e reduz significativamente a 
produtividade do rebanho. Outra característica relacionada com a qualidade do leite refere-se à 
qualidade microbiológica, traduzida basicamente como contagem bacteriana total (CBT) ou 
unidade formadora de colônia (UFC). Esse tipo de qualidade é importante sobre dois aspectos, 
pois se refere ao rendimento industrial e à saúde pública, uma vez que matéria prima com alta 
carga microbiológica acarreta aumento de custos e perdas no processamento, diminuição da vida 
de prateleira dos lácteos, afeta a exportação de produtos e aumenta consideravelmente o risco de 
segurança alimentar para a população. Um terceiro fator ligado à qualidade do leite refere-se ao 
seu valor nutritivo, ou seja, sua composição nutricional. O leite contém em média 12,5 a 13% de 
sólidos totais, o restante é água. Desses sólidos totais, 4,5% é de gordura; 4,9 % de lactose; 3,6% 
de proteína; além de vitaminas e minerais. O conhecimento dos fatores que afetam a composição 
nutricional do leite traz vantagens ao produtor. Em primeiro lugar, trata-se de uma ferramenta 
importante na avaliação nutricional da dieta, podendo levar a informações sobre a eficiência de 
utilização de nutrientes e sobre a saúde animal. Assim, o produtor pode e deve adotar boas 
práticas de manejo que possibilitem conforto, saúde, acesso fácil à alimentação e dietas bem 
balanceadas em proteína, energia, fibra, vitaminas e minerais no rebanho leiteiro. Essas práticas 
são pontos chaves para obtenção de leite com alto valor nutritivo que aliados às boas práticas de 
higiene e investimento em capacitação de mão-de-obra são primordiais para melhoria da 
qualidade da matéria-prima leite e dessa forma encarar o sistema de pagamento por qualidade 
como uma maneira real de agregar valor ao seu produto.  
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O fitato é a maior reserva de fosfato nos vegetais, correspondendo a cerca de 50 a 80% do 
fósforo total presente na maioria desses alimentos. Representam uma classe complexa de 
compostos de ocorrência natural formados durante o processo de maturação de sementes e grãos 
de cereais. São encontrados principalmente no feijão, na soja e nos cereais integrais. A sua 
propriedade antinutricional não se limita somente ao não-aproveitamento do fósforo. O ácido é 
um potente agente quelante de nutrientes como, por exemplo, proteínas, aminoácidos, amido e 
cátions e enzimas, como a pepsina, tripsina e α-amilase, minerais (cálcio, zinco, fósforo, ferro, 
cobre), de modo que a solubilidade e a digestibilidade são potencialmente reduzidas pela 
formação de complexos insolúveis, diminuindo a sua disponibilidade. O ácido fítico pode ser 
parcialmente desfosforilado para produzir compostos, mas apenas os pentafosfatos e 
hexafosfatos possuem efeitos negativos na biodisponibilidade de minerais. Os outros compostos 
formados possuem baixa capacidade de ligação aos minerais ou os complexos formados são mais 
solúveis. Em condições fisiológicas normais, o ácido fítico é ionizado fortemente, tornando-se 
capaz de interagir com proteínas e íons metálicos. A maioria desses complexos é insolúvel e 
biologicamente indisponível para os seres. O fitato também é conhecido pela ação inibitória de 
enzimas digestivas endógenas, como pepsina, amilase ou tripsina. Estes efeitos ocorrem 
possivelmente devido à natureza inespecífica dos complexos fitato-proteína ou a uma inibição 
decorrente ao efeito quelante dos íons de cálcio necessários para a atividade destas enzimas 
endógenas. Existem, porém, discordâncias sobre a influência do fitato na biodisponibilidade de 
minerais. Alguns autores sugerem que o fitato provavelmente não exerce efeito significativo na 
biodisponibilidade de zinco em seres humanos que ingerem uma dieta adequada. Em ratos, os 
resultados experimentais mostram que ocorre um efeito mínimo sobre o zinco ósseo em animais 
alimentados com dieta contendo razão fitato : zinco abaixo de 30, e geralmente, nas dietas 
normais de indivíduos humanos a razão fitato : zinco não excede 24. Assim, a utilização de 
enzimas exógenas permite reduzir os custos na produção e aumentar a digestibilidade e 
disponibilidade de determinados nutrientes para os animais, principalmente nitrogênio, fósforo, 
cálcio, cobre e zinco, de maneira a diminuir a presença desses componentes nas fezes e o 
potencial de poluição ao meio ambiente, pois o fósforo presente nas excretas apresenta elevado 
potencial de poluição, prejudicando a qualidade do solo e da água. O fósforo lixiviado do solo 
estimula o rápido crescimento de algas e reduz os níveis de oxigênio, comprometendo a vida 
aquática.  
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Normalmente, o fósforo e a luz são os principais fatores limitantes na produção de plâncton em águas 
doces temperadas e tropicais. A ração é considerada a maior fonte de adição de fósforo. Na ração o 
fósforo presente nos alimentos vegetais não pode ser totalmente absorvido pelos animais monogástricos, 
por se apresentar na forma de fitato, substância não hidrolisável no intestino desses animais. Para que o 
fósforo seja liberado, é necessária a presença de fitase, enzima não sintetizada pelos animais 
monogástricos. A utilização de fitase e outras enzimas na formulação das rações contribuem com a 
digestibilidade e disponibilidade de certos nutrientes para os animais, principalmente o fósforo, 
nitrogênio, cobre, cálcio e zinco, diminuindo a excreção desses elementos nas fezes e conseqüentemente o 
potencial poluente do ambiente. A produção animal é considerada um dos principais fatores da 
contaminação, podendo contaminar a água de três formas: pelo escoamento superficial do dejeto 
excretado das criações no ambiente; pela poluição do ar em função dos gases liberados durante a fase de 
decomposição dos dejetos e pela poluição excessiva de determinados nutrientes utilizados, obtendo como 
conseqüência um desequilíbrio entre nutrientes e o ambiente. As rações para aves e suínos são formuladas 
basicamente com milho e farelo de soja, onde o conteúdo de fósforo apresenta uma disponibilidade de 
apenas 33%; e em rações formuladas com farelo de arroz, a disponibilidade do fósforo é ainda menor, 
correspondendo a 20%, havendo conseqüentemente maior excreção desse nutriente no solo. A criação de 
suínos, no Brasil, é predominantemente desenvolvida em pequenas propriedades rurais. Esta situação 
torna-se preocupante de maneira que, devido à limitação da área; da prática de agricultura intensiva com 
dois cultivos anuais na mesma área e também a inviabilidade à prática de aplicação dos dejetos desses 
animais, há um acúmulo no solo de metais pesados, principalmente o fósforo. No futuro, os sítios de 
adsorção poderão estar saturados, favorecendo a transferência por escoamento, causando a eutrofização 
de águas superficiais e subterrâneas. O potencial do fósforo para contaminar a terra e a água é menor que 
do nitrogênio, em função do fósforo aderir às partículas do solo, tornando-se assim, um contaminante 
parcial de rios e lagos, devido à sua translocação limitada. No entanto, em contato com a superfície das 
águas, o fosfato estimula o crescimento das algas (eutrofização), resultando em um decréscimo na 
qualidade desta água. A morte e deteriorização destas algas diminuem a quantidade de oxigênio na água, 
criando um meio inadequado para os peixes e outros animais aquáticos.Os conhecimentos e avanços na 
área nutricional colaboram com a absorção de nutrientes, reduzindo conseqüentemente as perdas. Em 
trabalho realizado por Smith (2004), a inserção de fitase na ração de aves resultou em uma redução de 
50% do fósforo transferido por escoamento superficial, quando comparado com a disponibilidade do 
elemento em dietas normais. Assim, a utilização de enzimas exógenas, como a fitase, é um dos meios 
mais práticos e simples para melhorar a digestibilidade e aproveitamento dos nutrientes presentes nas 
rações, reduzindo e prevenindo a contaminação do solo e lençóis freáticos.  
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A nutrição é um dos pilares que sustenta a produção de suínos, seja por garantir produto final de boa 
qualidade ou por se tratar de um aspecto significativo no que se refere ao custo final da produção, e 
finalmente, por desempenhar importante papel no controle da poluição ambiental proveniente dos 
dejetos, no conhecimento da composição nutricional dos alimentos e das reais necessidades dos 
mesmos pelos animais. Vários autores têm pesquisado a utilização de enzimas exógenas na 
alimentação de suínos e aves com o objetivo de não somente aumentar o aproveitamento dos 
alimentos, favorecendo assim a hidrólise de fatores antinutricionais e polissacarídeos não amiláceos, 
mas também reduzir a viscosidade da digesta. A utilização de enzimas na alimentação de suínos tem 
demonstrado uma grande qualidade em melhorar a eficiência da utilização do fósforo fítico por 
animais monogástricos, reduzindo a necessidade de suplementação do fósforo mineral, 
proporcionando redução de 20 a 30 % do fósforo excretado nas fezes desses animais. As dietas de 
suínos no Brasil são formuladas à base de ingredientes de origem vegetal, geralmente, grãos de 
cereais, que possuem mais da metade do fósforo sob a forma de fitato, com disponibilidade 
biológica variando entre 18 e 60%. Assim, aumentando a disponibilidade do fósforo fítico dos 
ingredientes das rações destes animais, reduz-se a necessidade de suplementação de fósforo 
inorgânico nas dietas. Por outro lado, o fitato complexa cátions como o Ca, Zn, Fe, Mn e outros e, 
com a melhora na utilização do fósforo fítico, haverá, também, melhor utilização destes cátions. É 
importante salientar que a habilidade dos suínos para utilizar o fósforo fítico melhora com a idade, 
possivelmente devido à maior concentração da fitase presente no intestino de animais com maior 
idade. As enzimas fitase e algumas fosfatases têm sido isoladas no trato gastrointestinal de suínos e 
aves, contudo, as quantidades são, aparentemente, insuficientes ou o meio intestinal não é 
apropriado para permitir uma hidrólise mais eficiente dos grupos ortofosfatos da molécula de fitato. 
Vários trabalhos de pesquisa relacionados à suplementação em rações para suínos relatam que a 
fitase melhora a digestibilidade e a disponibilidade de minerais dos vegetais, diminuindo também a 
excreção de minerais nas fezes. Além de aumentar o valor nutricional das rações, existem outros 
fatores de interesse na suplementação da enzima e, dentre eles, o fator econômico, uma vez que o 
fósforo torna-se cada dia mais caro para o custo das rações, além da preocupação por parte dos 
ecologistas, nutricionistas e até mesmo da comunidade de se haver uma menor contaminação do 
solo, pois, no momento em que se disponibiliza o fósforo na ração, adicionando a fitase, melhora-se 
a retenção desse fósforo por parte do animal, reduzindo a sua eliminação e, conseqüentemente, a 
contaminação do solo. Assim, a utilização de fitase na formulação de suínos transforma-se numa 
forte tendência, pois envolve benefícios econômicos e ambientais, promovendo um melhor 
aproveitamento dos nutrientes contidos nas rações e conseqüente redução dos nutrientes excretados 
pelos animais. 
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No Brasil, a produção de leite, como em outros segmentos da atual sociedade, é uma atividade 
cada vez mais competitiva. Portanto, é importante quantificar e qualificar os fatores que podem 
influenciá-la, buscando ganhos efetivos na quantidade e qualidade do leite produzido, na 
tentativa de suprir a demanda nacional. A mastite é um processo inflamatório da glândula 
mamária acompanhado da redução de secreção de leite e mudança de permeabilidade da 
membrana que separa o leite do sangue. Essa doença é a de maior relevância na bovinocultura e 
é associada às infecções microbianas. Recentemente os microrganismos envolvidos na gênese da 
mastite bovina foram convencionalmente agrupados de acordo com as fontes de infecção e vias 
de transmissão, e classificados como contagiosos ou ambientais. Com relação ao perfil 
microbiológico dos rebanhos, vários trabalhos têm apontado que o Staphylococcus sp é o 
principal agente causador de mastite no Brasil. A presença de S. aureus e suas toxinas no leite 
usado pelas indústrias nos laticínios representam sério problema de saúde pública. Diversos 
estudos que tratam da susceptibilidade a antimicrobianos de patógenos da mastite bovina no 
Brasil mostram aumento crescente no padrão de resistência, principalmente para Staphylococcus 

aureus, o agente mais freqüentemente isolado. O diagnóstico da mastite clínica pode ser feito 
através da sintomatologia, como inflamação do úbere, secreção láctea com grumos, sangue, pus, 
entre outras secreções patológicas. Entretanto, para diagnosticar a mastite subclínica é necessária 
a utilização de exames complementares baseados no conteúdo celular do leite. Além disso, existe 
a necessidade da cultura e isolamento dos agentes etiológicos envolvidos, para a implantação de 
métodos de tratamento e estratégias de controle e profilaxia adequados. Um tratamento precoce 
desta afecção aliado as outras medidas constitui importante profilaxia, pois elimina uma fonte de 
infecção em potencial para as demais vacas lactantes, nesse tratamento pode-se lançar mão de 
vários medicamentos, entretanto, muitas vezes pode ocorrer o insucesso terapêutico, tendo em 
vista a possível seleção de microrganismos resistentes, sendo a resistência microbiana o principal 
motivo da ineficiência terapêutica na mastite. A mastite continua sendo um problema sério 
mesmo no atual panorama da pecuária nacional, moderna e tecnificada, esta enraizada em fatores 
culturais, regionais e mesmo educacional. Assim, o controle da mastite nos rebanhos leiteiros 
constitui um importante passo para a elaboração de produtos de boa qualidade e diminuição dos 
riscos à população. 
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A mastite se caracteriza por enfermidade multifatorial de difícil controle e erradicação. É um dos 
maiores problemas encontrados pela indústria leiteira sob o ponto de vista econômico, pois afeta 
a produção em quantidade e qualidade. Pode ser dividida em duas categorias de infecção, a 
contagiosa e a ambiental. Na primeira os microrganismos contagiosos estão bem adaptados ao 
tecido mamário e se disseminam durante a ordenha, por meio do material infectado. São 
exemplos deste grupo: Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus 

dysgalactiae e Mycoplasma spp. Os ambientais são aqueles microorganismos que estão presentes 
no ambiente, não são adaptados à glândula mamária, causando dessa forma sinais clínicos de 
doença. São exemplos deste grupo: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter 

aerogenes, Stahyphylococcus coagulase-negativos, Streptococcus ambientais, 

Corynbebacterium bovis entre outros. Em parceria com o Centro de Apoio ao Pequeno 
Agricultor (CAPA), o presente trabalho se desenvolveu em 16 propriedades leiteiras de produção 
familiar, no município de Marechal Cândido Rondon – PR. O objetivo deste trabalho foi 
verificar a ocorrência da mastite bovina, e seus principais agentes causadores em pequenas 
propriedades do Oeste do Paraná. Avaliou-se a interação do tipo de ordenha em função do grau 
de mastite e o uso de desinfecção de tetos antes e após ordenha. Foi realizado o teste de tamis, o 
teste CMT, a contagem de células somáticas (CCS) e exame microbiológico em 331 animais da 
raça holandesa e seus cruzamentos. Observou-se maior ocorrência de mastite contagiosa (91,02 
% em relação à forma ambiental (8,98 %), causada principalmente por Staphylococcus aureus. 
Para as condições avaliadas o tipo de sistema de ordenha não interferiu na incidência de mastite, 
entretanto, a prática de desinfecção dos tetos antes e após a ordenha, favoreceu o controle de 
mastite subclínica. 
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No Brasil, as pastagens de gramíneas têm grande importância, sendo a principal fonte de 
alimento de menor custo para rebanhos leiteiros e de corte. Entre as diversas espécies utilizadas 
nas pastagens, nos sistemas de produção de ruminantes, o capim-Quicuio-da-Amazônia 
[Brachiaria humidicola (Rendle) Schweick.] é uma espécie de hábito decumbente, enraizamento 
rápido e crescimento vigoroso que tem apresentado uma grande expansão no trópico úmido sul-
americano, em decorrência de sua alta produtividade em solos ácidos e de baixa fertilidade 
natural. O conhecimento da variação da composição química das plantas forrageiras nos diversos 
estádios fenológicos é um dos fatores a ser considerado para o seu manejo adequado. À medida 
que as gramíneas tropicais maturam há uma redução nos teores de proteína bruta (PB) e elevação 
nos de matéria seca (MS), cinza, celulose e lignina, resultando em decréscimos da digestibilidade 
e aceitabilidade da gramínea pelos animais.Neste trabalho avaliou-se o efeito da aplicação de 
doses de nitrogênio associado ao potássio, em quatro idades de rebrota, sobre o índice de área 
foliar (IAF), produção de MS, teores de PB e fibra em detergente neutro (FDN) e relação 
folha/colmo (F/C) de Brachiaria humidicola (Rendle) Schweick. Foram testadas as seguintes 
doses de nitrogênio (N), na forma de uréia agrícola, e de potássio (K2O), na forma de cloreto de 
K, em kg/ha/ano: 0 de N + 100 de K2O; 100 de N + 100 de K2O; 200 de N + 200 de K2O e 400 
de N + 400 de K2O. As aplicações foram feitas em quantidades equivalentes a 1/6 do total anual 
(parceladas em 6 vezes), para melhorar a eficiência da fertilização. Os resultados demonstraram 
efeito significativo para as idades de rebrota e adubação na produção de MS. Não foi observado 
efeito (P>0,05) sobre os teores de FDN em resposta aos tratamentos estudados. As variáveis 
relação F/C, PB e IAF foram influenciadas (P<0,05) pelas idades de rebrota da gramínea 
estudada. 
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O Brasil possui um grande território, por esse motivo e pelo fato de ter um clima extremamente 
favorável para a produção animal, vem despontando nas últimas décadas na produção de animais 
ruminantes. Entretanto, independente da espécie explorada, o sistema de produção predominante 
é caracterizado por animais a pasto com pequena ou nenhuma suplementação no período seco do 
ano. Atualmente duas grandes vertentes estão sendo amplamente difundidas, estas dizem respeito 
ao aumento da demanda mundial por alimentos em especial por proteína de origem animal e 
outra sobre a preservação ambiental, porém, estes apresentam um fator complicador que está 
relacionado à grande demanda por madeira, fazendo com que haja um aumento do 
desmatamento ilegal, com substituição das áreas de mata por pastagem que irão servir de 
alimento para os animais. A degradação das pastagens é a principal “vilã” da pecuária atual, por 
causar vários problemas não só para a produção animal, mas também para o meio ambiente. Os 
prejuízos referentes à produção animal estão relacionados à baixa produção dessas pastagens o 
que resulta em uma menor capacidade de suporte, diminuindo assim drasticamente a quantidade 
de animais por fazenda ou a manutenção desses animais em um estado de deficiência nutricional 
quase permanente. Diante deste cenário, surgiram os sistemas silvipastoris que é uma 
modalidade de sistema agroflorestal que se refere às técnicas de produção nas quais se integram 
os animais, as árvores e as pastagens numa mesma área. A utilização desses sistemas pode ser 
benéfica quando aplicados de maneira correta, no entanto sua forma de utilização foi durante 
anos feita de maneira equivocada, o que provocou uma diminuição da utilização destes sistemas. 
O sucesso na utilização dos sistemas silvipastoris está relacionado com o conhecimento dos 
componentes que irão compor este sistema e o sistema silvipastoril pode ser utilizado em áreas 
em inicio de degradação ou mesmos áreas consideradas impróprias para agricultura, pois o 
sistema poderá recuperá-las, desta forma, busca a sustentabilidade e a geração de retornos 
satisfatórios. 
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Este trabalho teve por objetivo verificar o efeito da mastigação simulada em laboratório, com 
uma barra metálica, sobre a sobrevivência de sementes e a sobrevivência de sementes de quatro 
leguminosas forrageiras tropicais submetidas a diferentes períodos de digestão ácido-enzimática 
“in vitro”. As espécies utilizadas foram: cunhã, estilosantes, macrotiloma e soja perene. Para 
isso, foram conduzidos três ensaios, sendo dois ensaios subseqüentes, para avaliação da 
mastigação, e um ensaio de digestão ácido-enzimática. A justificativa da realização do 1º ensaio 
foi observar e comparar o comportamento germinativo das espécies utilizadas após 
“mastigação”, escarificação com lixa para quebra de dormência do tegumento, “mastigação” 
com posterior escarificação com lixa e sem nenhum tratamento (controle, ou seja, intactas). Para 
a confecção do tratamento controle, foram escolhidas 50 sementes intactas, ou seja, sementes 
que não passaram por nenhum tratamento experimental. Para o tratamento sementes 
escarificadas foram selecionadas 60 sementes intactas, sendo que, após escarificação com a lixa, 
foram escolhidas 50 sementes por repetição para realização do teste de germinação. Para o 
tratamento mastigação, foi realizada a simulação da mastigação com posterior seleção de 50 
sementes não destruídas, por repetição, para o teste de germinação. Para o tratamento mastigação 
com posterior escarificação, foi realizada a simulação da mastigação e seleção de 60 sementes 
não destruídas, sendo que estas foram escarificadas e selecionadas 50 sementes por repetição 
para realização do teste de germinação. A digestibilidade in vivo pode ser predita em 
procedimentos in vitro que recriam as condições do rúmen e do abomaso. Por este motivo, foi 
desenvolvido o ensaio de digestibilidade gravimétrico de dois estágios, sendo que a primeira fase 
deste método trata de recriar as condições do rúmen e a segunda etapa trata de recriar as 
condições do abomaso. A segunda fase deste método é que tratamos de estudar no presente 
ensaio. Os resultados permitiram observar que as sementes de leguminosas, por possuírem 
tegumentos duros e impermeáveis, quando submetidas à mastigação e à digestão ácido-
enzimática, possuem alto potencial de resistência, e, desta forma, maiores são suas chances de 
passar intactas pelo trato digestório dos bovinos, sendo capazes de germinar quando defecadas 
nas pastagens. Contudo, o estilosantes não deve ser inserido na alimentação de bovinos com este 
fim, pois não resiste à digestão ácido-enzimática. 
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A avicultura de postura tem evoluído muito nos últimos anos, e como segmento importante na 
produção de alimento humano de alto valor biológico, têm se adequado as técnicas que 
possibilitam a melhoria da eficiência de produção de aves. O fósforo é um nutriente altamente 
relacionado com a produção e a qualidade dos ovos, devido à participação em funções 
metabólicas essenciais no organismo. Mas o consumo de concentrações inadequadas de fósforo 
pode provocar determinadas anormalidades, tais como: redução no tamanho e produção de ovos 
de má qualidade da casca, gerando altos índices de quebra e conseqüentemente a perda na 
produção. Assim, recomenda-se fazer o uso de enzimas endógenas na formulação de rações, 
como a fitase. Fitases são enzimas com a função de romper a ligação do fósforo orgânico que 
estão ligados aos sais do ácido fítico, disponibilizando-o biologicamente nas formas de 
ortofosfato e inositol. Possui especificidade relativa, pois é uma fosfatase que atua retirando o 
fósforo de qualquer substrato. Grande parte dos autores descreve inúmeros benefícios da 
suplementação de fitase em dietas formuladas para poedeiras, resultando em um bom 
desempenho e qualidade externa dos ovos, quando esta era comparada com a dieta controle.  
Porém, alguns autores alertam sobre o excesso de cálcio, que influencia a disponibilidade de 
outros minerais e também o excesso de fósforo, que pode afetar negativamente a qualidade da 
casca dos ovos. Analisando este aspecto, observaram que poedeiras recebendo dietas com 3% de 
cálcio degradaram mais fitato do que aquelas recebendo dietas com 4% de cálcio. Um aspecto 
importante do trabalho a ser considerado foi a evidência de que o efeito da fitase em quaisquer 
das dietas foi independente do conteúdo de cálcio das mesmas. De qualquer forma, não justifica 
utilizar-se de altas concentrações de cálcio em dietas com fitase, pois a própria enzima liberará o 
cálcio preso ao fitato, tornando-o também disponível para a ave.  
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A própolis é um produto natural utilizado durante séculos pela humanidade e administrada sob 
diversas formas. Sua utilização ocorreu como apiterápico há séculos na medicina popular como 
agente antiinflamatório. Já foram identificados mais de 200 compostos químicos, de modo geral, 
a própolis contém 50-60% de resinas e bálsamos, 30-40% de ceras, 5-10% de óleos essenciais, 
5% grãos de pólen, além de microelementos como alumínio, cálcio, estrôncio, ferro, cobre, 
manganês e pequenas quantidades de vitaminas B1, B2, B6, C e E. A composição da própolis 
varia de região para região e as substâncias encontradas estão ligadas diretamente ao local de 
coleta. A própolis é conhecida principalmente, por suas propriedades antimicrobiana, 
antioxidante, antiinflamatória, imunomodulatória, hipotensiva, cicatrizante, anestésica, 
anticancerígena, anti-HIV, e anticariogênica. A própolis oferece a vantagem de ser um produto 
natural e sua utilização na área zootécnica pode substituir ou reduzir o uso de quimioterápicos, 
os quais, na maioria das vezes, são de uso humano, o que acaba encarecendo o produto final, 
quando se trata de alimentos de origem animal, e principalmente oferecendo riscos á saúde do 
consumidor. Entretanto, sua utilização na área veterinária e zootécnica tem sido limitada pela 
grande variabilidade nas amostras, devido às fontes vegetais. Além disso, seus componentes de 
maior ação biológica (flavonóides e ácidos fenólicos) são solúveis em álcool e, tanto este quanto 
a própolis, podem desencadear quadros de hipersensibilidades e intoxicação em organismos 
sensíveis. Em ruminantes os estudos mostraram que a própolis atua principalmente na redução 
da relação acetato: propionato no liquido ruminal, na redução do crescimento microbiano, 
atuando como substância ionófora, ou seja, atuando na permeabilidade da membrana 
citoplasmática bacteriana causando a dissipação do potencial de membrana. Atua também 
inibindo o crescimento bacteriano principalmente bactérias gram-positivas e algumas cepas de 
bactérias gram-negativas evitando doenças importantes que atrapalham a produtividade. Em não-
ruminantes a própolis atua principalmente no controle de processos infecciosos, 
conseqüentemente melhorando a resposta imunológica, o desempenho, as desordens digestivas e 
a conversão alimentar. A própolis surge como alternativa por ser um produto natural e de baixo 
custo, no entanto grande parte dos estudos foram in vitro, sendo necessário maiores estudos in 

vivo, além de uma padronização das dosagens dos extratos. Portanto, a própolis mostra grande 
importância e a eficiência de sua utilização na produção animal como uma alternativa não-
convencional, apresentando propriedades fármacoterapêuticas, melhorando a resposta 
imunológica dos animais e os índices zootécnicos. 
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Em decorrência da alta velocidade no ganho de peso e na busca pela precocidade dos frangos de 
corte, atualmente torna-se necessário a utilização de produtos que permitam aos animais obterem 
um desempenho cada vez melhor. As aves não sintetizam ou não produzem quantidades 
suficientes de determinadas enzimas endógenas, utilizadas para a digestão dos vários 
componentes químicos encontrados nos alimentos de origem vegetal ou para atuarem em alguns 
substancias antinutricionais, como o fósforo fítico. E entre os minerais mais exigidos na 
alimentação das aves, o fósforo e o cálcio são considerados os mais importantes, não apenas para 
a ótima taxa de crescimento, mas também por contribuírem com o processo de mineralização 
óssea. No Brasil, as rações para frangos de corte são formuladas principalmente à base de milho 
e farelo de soja, onde representam cerca de 90% da dieta, contribuindo substancialmente para 
satisfazer as necessidades em energia, proteínas, minerais e vitaminas de acordo com as tabelas e 
recomendações das empresas fornecedoras das linhagens existentes no mercado, porém, o 
conteúdo de fósforo nesses ingredientes apresenta uma disponibilidade de apenas 33%.Várias 
pesquisas nas últimas décadas foram realizadas com o objetivo de reduzir o período de abate dos 
frangos de corte. Em 1954, era preciso utilizar 4 kg de ração para a ave produzir 1 kg de carne, 
em um período de 80 dias. Atualmente, 1 kg de carne é obtido com 25 dias e uma conversão de 
1,6. Devido a utilização de métodos econômicos favoráveis e à melhoria genética dos animais, 
esses avanços contribuem com o desempenho na produção animal. Com o auxílio da 
biotecnologia, bactérias e fungos têm produzido uma grande quantidade de enzimas que podem 
degradar várias formas de amido, açúcares, proteínas, fósforo e celulose, resultando em uma 
absorção mais rápida dos nutrientes no trato digestivo. Vários preparados enzimáticos têm sido 
utilizados para solucionar problemas digestivos, onde seu benefício terapêutico é muito 
reconhecido. Contudo, os novos avanços na biotecnologia propiciam a produção eficiente de 
algumas enzimas como fitase, b-glucanase e pentosanase. A idade da ave é um fator muito 
importante para avaliação da exigência nutricional de fósforo disponível. Aves na fase final de 
criação podem aumentar o aproveitamento do fósforo complexado ao ácido fítico, em 
conseqüência da plena atividade enzimática do sistema digestivo e, além disso, é na fase inicial e 
na de crescimento que ocorrem tanto o maior desenvolvimento quanto a formação geral da ave. 
Diversos autores descrevem melhoria no ganho de peso e na conversão alimentar de frangos de 
corte na fase inicial. A utilização de fitase aumenta a eficiência de uso de nutrientes da ração e 
melhora o desempenho de frangos de corte. É importante salientar que para maior solubilização 
do fitato, é necessário manter os níveis de fósforo e cálcio inorgânicos nos limites mínimos 
necessários, indicando que os níveis destes minerais devem ser reduzidos, quando a fitase for 
empregada durante a formulação.  
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O princípio de funcionamento das lagoas de estabilização consiste na retenção do efluente por 
um determinado período de tempo, o suficiente para que os processos naturais de estabilização 
da matéria orgânica se desenvolvam, ou seja, procura-se reconstituir em um ambiente confinado 
e controlado, o que normalmente ocorre na natureza. Há diversas variantes dos sistemas de 
lagoas de estabilização, com diferentes níveis de simplicidade operacional e requisitos de área, 
sendo que os mais utilizados são as lagoas facultativas, lagoas anaeróbias seguidas por lagoas 
facultativas, lagoas aeradas facultativas, lagoas aeradas de mistura completa seguidas por lagoas 
de decantação, sendo as duas primeiras são as mais utilizadas para tratamento de efluentes de 
matadouro, visto que as lagoas facultativas não requerem equipamentos especiais e capacitação 
especial de operadores. Contudo, objetivou-se investigar por meio de pesquisa bibliográfica a 
qualidade dos efluentes de matadouros tratados por lagoas de estabilização buscando verificar 
sua eficiência, e as possibilidades de reuso de seus efluentes. Considera-se que a maioria dos 
sistemas implantados que apresentaram resultados finais abaixo do esperado, tiveram na 
deficiência do pré-tratamento um ponto em comum, gerando sobrecarga e baixa eficiência nas 
lagoas de estabilização. Este fato é relevante, nesta atividade, em função do efluente ser 
altamente putrescível, contendo pedaços de carne, gorduras, entranhas, vísceras, conteúdo 
estomacal e intestinal, esterco, dentre outros. Sugere-se, na implantação de um sistema de 
tratamento, integrá-lo a um processo de reuso do efluente que pode ser utilizado para diversos 
fins, mas que tem na irrigação seu maior potencial. O reuso do efluente e a possibilidade do uso 
do lodo do fundo da lagoa como fertilizante, podem minimizar os efeitos da atual escassez de 
água, colocando à disposição dos agricultores produtos de boa qualidade e baixo custo, 
resolvendo, desta forma, o problema da disposição final do lodo, após a verificação da presença 
de contaminantes. Os efluentes de matadouros normalmente não possuem resíduos perigosos, 
sendo constituídos basicamente de matéria orgânica, portanto, as formas de tratamento 
usualmente utilizadas não necessitam de sistemas complexos e de altos custos. Quanto à 
necessidade de se expandir um sistema de tratamento, devido a um aumento de produção, 
normalmente há a limitação de espaço físico para a construção de novas lagoas em séries, sendo 
que o uso de reatores anaeróbios associados às lagoas de estabilização tem sido utilizado com 
sucesso, reduzindo o impacto de incômodo com relação ao odor. Assim sendo, apesar do 
surgimento de novos tipos de tratamento, as lagoas de estabilização continuam sendo uma 
excelente alternativa de tratamento, em função de sua eficiência na remoção dos coliformes 
fecais, além do baixo custo de implantação e da facilidade de operação e manutenção.   
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