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Utilização de coprodutos da agropecuária na alimentação de ruminantes   

Palavras-chave Data Início Data Término Duração 

bovinos meio ambiente 
11/2018 07/2022 45 

nutrição    

Área de Conhecimento    
 

ZOOTECNIA / RECURSOS PESQUEIROS (ZOOTECNIA)   
Descrição do Projeto 

 
Nos últimos anos houve um incremento significativo na produção agrícola do Brasil. Paralelo a este 

crescimento se aperfeiçoou o beneficiamento dos produtos. Assim, há uma demanda em direção ao correto 

destino de resíduos agropecuários, bem como à utilização destes como coprodutos em outras áreas de 

produção vegetal e/ou animal. Neste sentido, estudos buscando a utilização sustentável (ambientalmente e 

economicamente) de uma gama significativa destes coprodutos é de fundamenta importância para o 

equilíbrio sócio produtivo e viabilização de diversos sistemas de produção agropecuários. Atualmente são 

realizados na UFPel projetos buscando a viabilização de coprodutos para alimentação de ruminantes em 

duas áreas importantes para o Estado, uma no setor de vitivinificação, setor significativo nas regiões da 

campanha e serra, bem como no âmbito da produção de batata doce, onde há bastante produção na região 

da depressão central e costa do RS. Com isso, ações que busquem viabilizar estudos com demais setores 

produtivo, identificação de potenciais coprodutos que possam ser utilizados na alimentação de ruminantes 

(bovinos de corte, leite e ovinos) seriam de grande impacto direto no setor produtivo, agregando valor seja 

aos próprios coprodutos a serem utilizados, bem como potencialmente reduzindo os custos de produção do 

setor produtivo alvo, beneficiando diretamente o produtor rural. Para isso, é possível fomentar a criação de 

uma rede de pesquisadores nacionais e internacionais para possibilitar a troca de experiências nos diferentes 

assuntos, de uma forma multidisciplinar, pesquisando produções locais, porém compartilhando das 

experiências no assunto de outros pesquisadores, ampliando assim o número de projetos de pesquisas nas 

diferentes áreas de interesse.  
Contexto do Projeto 
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Um dos focos da agricultura de precisão é o aumento da produção de alimentos por unidade de território, 

considerando assim a máxima produção de produtos com capacidade de gerar alimentos, porém com o 

mínimo impacto ambiental, podendo assim produzir alimento de forma economicamente e ambientalmente 

sustentáveis. Desta forma, uma das preocupações maiores do setor primário é a redução da produção de 

rejeitos, resíduos ou mesmo buscar uma utilização destes de uma forma sustentável e produtiva. Assim, 

surgiu o conceito de co-produto agropecuário que, ao contrário de sub-produto, visa dar destino adequado e 

com objetivo de, além da manutenção de um sistema ambinetalmente sustentável, produzir alimentos em 

menor custo. Assim, diversos projetos e pesquisas vem sendo conduzitos para buscar a utilização de co-

produtos da agricultura, ou mesmo da agroindústria como potenciais alimentos para a produção animal, 

assim tendo a capacidade de produzir alimentos de grande qualidade (proteína) em baixo custo, favorecendo 

o acesso de pessoas de baixa renda à um produto de qualidade e menor preço. Desta forma não havendo 

impacto ambiental com potenciais poluentes e uma maior produção animal com a utilização destes (FAO, 

2008; Carrera et al., 2012). Fora do país, há projetos que pesquisam a utilização de co-produtos da indústria 

de biodiesel na alimentação animal, quer seja a glicerina (fonte energética) ou mesmo os farelos ou tortas 

como fontes proteícas. Além da utilização de outros co-produtos como potenciais fertilizantes e adubos de 

solo. O Brasil sempre foi um referencial nesta área, uma ves que a própria idústria do álcool ou açucareira, 

produz como co-produto o bagaço de cana para alimentação de ruminantes, bastante utilizado no sudeste do 

Brasil. Além deste sistema produtivo, o nosso país por apresentar variedade de ecossistemas, diversidade 

climática regional, tem grande potencial na investigação e desenvolvimento de culturas e co-produtos quer 

seja para alimentação animal ou mesmo como adjuvante para esta finalidade. Assim, culturas já muito bem 

estabelecidas como algodão, soja, ente outras já fornecem co-produtos destas para alimentação animal, 

especialmente ruminantes (Carrera et al., 2012). Ainda outras culturas em desenvolvimento como a mamona 

possuem potencial para esta finalidade, bem como a cultura da acácia com a finalidade de produção de 

celulose e, consequente redução de desmatamento nativo, reduz duplamente o impacto ambiental, uma vez 

que também produz co-produtos de potencial interesse na alimentação de ruminantes (Mekonnen et al., 

2016). Além, destes citados o Brasil possui telvem o maior potencial de produção agrícola e geração de co-

produtos de interesse na alimentação animal do mundo (Souza et al, 2009).  
 

Problema 
 

O maior problema dentro desta proposta é a redução produção de reziduos da agricultura e indústria 

agropecuária a serem liberados no meio ambitente. Desta forma, busca-se uma solução ambientalmente e 

economicamente sustentável da utiliação destes resíduos através da utilização destes na alimentação 

animal, especielmente ruminantes. Além disso, busca-se desenvolver produtos oriundos de coprodutos 

agropecuários com capacidade de melhorar o desempanho animal, melhorar os índices produtivos e como 

consequência reduzir indiretamente as possibilidades de liberação de resíduos no meio ambiente. Ainda, 

alguns produtos a serem desenvolvidos e estudados, possuem potencialmente a capacidade de melhorar 

especificamente caracteríticas nutricionais e de digestibilidade dos ruminantes, reduzindo também a 

produção e a emissão de metano por estes.  
Relevância 

 
A redução dos potenciais impactos ambientais provocados pela produção de residuos da agricultura e 

agroindústria, bem como um destino mais correto destes através da alimentação animal e com isso produzir 

potenciais alimentos a baixo custo que possam auentar a produção e produtividade de ruminantes são os 

principais focos sociais e ambientais da atual proposta. Além disso, a produção de novas informações 

científicas a cerca da utilização de co-produtos da agricultura, agregando assim conheceimento as pesquisas 

realizadas tanto nacionalmente, quanto internacionalmente são demandas atuais de diversos sistemas de 

produção, principalmente animal de países desenvolvidos e em desenvolvimento. Desta forma, desenvolver 

as linhas de pesquisa deste assunto, especialmente no Brasil já que há uma diversidade muito grande de 

culturas com potencial geração de co-produtos.  
Insumo 
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Para a realização do projeto e alcance dos resultados esperados, serão necessários recursos financeiros na 

ordem de integrar as equipes brasileiras e internacionais através de missões de estudos e trocas de 

experiências, desenvolvimento e formação de pessoas nos níveis de doutorado e pós-doutorado, além de 

materiais de consumo para análises laboratoriais dos materiais coletados ao longo do projeto e utilização 

das infra-estruturas estabelecidas nas universidades participantes da proposta. Assim, além da utilização de 

recursos para substancialmente investir na formação das pessoas involvidas nesta proposta, outras fontes 

de recursos e fomento à pesquisa, quer seja pelas instituições públicas brasileiras (CAPES/CNPq) ou em 

iniciativa privadas serão postuladas ao longo do período vigente do projeto. 
 

Discussão teórico-metodológica 
 

O projeto será executado buscando-se alternativas de utilização de co-produtos na alimentação 

animal/ruminantes em dois sistemas distintos (produção de bobvinos de leite e produção de bovinos de 

corte). Uma vez que, embora ambos sistemas utilizem bovinos, a seleção genética e o biotipo animal 

transformaram completamente as exigências de ambos, assim como características de manejo tais como o 

próprio fornecimento das dietas, utilização de diferentes alimentos e ingredientes. Desta forma, justifica-se a 

investigação e o desenvolvimento de pesquisas em separado para cada sistema. Além disso, objetivando-se 

a investigação de características do sistema digestório, bem como utilizando-se um animal como modelo de 

pequisa para ruminantes com baixo custo de manutenção, ovinos poderão ser utilizados em experimentos 

específicos, o que eventualmente també contribuirá com resultados deste projeto para este tipo de sistema 

de produção. Ações de pesquisa em bovinos de leite: Estas ações serão realizadas na Universidade da 

Florida por esta instituição apresentar ampla estrutura física e intelectual com capacidade de pesquisar e 

desenvolver pesquisas na área de nutrição e sistemas de produção de bovinos de leite. As pesquisas 

realizadas nesta ação serão na busca da utilização de ingredientes, suplementos e/ou aditivos que 

oportunizem a melhora na eficiência digestiva animal, melhora nos índices produtivos ou mesmo melhora na 

condição de saúde e bem estar animal com reflexos diretos na produção e qualidade do leite produzido. 

Como exemplo, pode-se citar o aprofundamento nas pesquisas envolvendo taninos, que são co-produtos da 

indústria madereira/celulose. Estes podem atuar modificando padrões de digestibilidade ruminal, melhorando 

a eficiência produtiva das vacas, sendo assim estas mais eficientes produzem com menor índice de emissão 

de dejetos porunidade produtiva de leite. Outro fator a destacar é que com a utilização de taninos (aa sim 

como outros potenciais suplementos) existe uma modificação no padrão de fermentação ruminal, seleção de 

bactérias reduzindo o número de produtoras de metano, aumentando a eficiência digestiva animal e 

reduzindo a emissão deste gas no meio ambiente. Ações de pesquisa em bovinos decorte: Estas ações 

serão realizadas na Universidade de Wyoming por esta instituição apresentar ampla estrutura física e 

intelectual com histórico e capacidade de pesquisar e desenvolver pesquisas na área de nutrição e sistemas 

de produção de bovinos de corte. As pesquisas realizadas nesta ação serão na busca da utilização de 

ingredientes, suplementos e/ou aditivos que oportunizem a melhora na eficiência digestiva animal, melhora 

nos índices produtivos e reprodutivos, com ênfase em modificações no metabolismo animal, potencial 

redução na produção e emissão de metano, ou mesmo a utilização de co-produtos com capacidade de 

mitigar a produção destes, com reflexo direto no incremento da eficiência digestiva do ruminante. Além da 

utilização de taninos, como citado na ação anterior, outros co-produtos da indústria de biocombustíveis, como 

já realizado em parceria com aquela universidade em projeto anterior por Brauner (2011) e Brauner et al 

(2011)poderão ser pesquisados. Além disso, a interação com a universidade estrangeira possibilitará a 

utiliação de técnicas, procedimentos e o próprio conhecimento prévio dos pesquisadores envolveidos, na 

pesquisa e desenvolvimento de co-produtos agrícolas produzidos no Brasil, tais como já foram realizados na 

nossa universidade com co-produtos da indústria vinícola (Amaral, 2016). As pesquisas envolvidas em 

ambas ações serão desenvolvidas nas missões previstas nesta proposta, bem como durante os períodos de 

estágio sanduíche no exterior e estágio pós-doutoral júnior.  
Referências 
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RESULTADOS   
   

Objetivos Tipo  

Pesquisar e desenvolver potenciais co-produtos da agricultura e agroindústria para a 
Geral 

 

alimentação e nutrição animal, especialmente ruminantes 
 

  

Desenvolvimento de um co-produto originário de resíduo da agricultura ou agroindústria 

Específico como um produto com potencial capacidade de melhorar a eficiência, o metabolismo e a 

produção de rumianantes   

Expandir a associação entre pesquisadores brasileiros e estrangeiros em ações de , 
Específico 

pesquisa, com potenciais impactos no ensino e linhas de pesquisa da pós-ggraduação   

Pesquisar a eficiência de sistemas de produção de ruminantes que utilizam co-produtos da 
Específico 

agricultura e agraindústria   

Pesquisar e desenvolver co-produtos da agricultura/agroindústria para a utilização destes 
Específico 

como nutrientes ou aditivos em dietas de ruminantes   

Utilizar co-produtos da produção agrícola como aditivos que melhorem a digestibilidade 
Específico 

ruminal e emissão de metano   

Impactos Esperados Tipo  

Desenvolvimento de rede de pesquisa entre os pesquisadores brasileiros e estrangeiros com Formação 

a criação de disciplinas em lingua inglesa de atuação multilateral   

Desenvolvimento de rede de pesquisa entre os pesquisadores brasileiros e estrangeiros com Formação 
a criação de linhas de pesquisa conjuntas   

Publicação de trabalhos científicos na área da proposta com a participação mútua de 
Ciência 

 

pesquisadores brasileiros e estrangeiros 
 

  

Desenvolver produtos para utilização na alimentação animal com efeitos posisitivos no 
Tecnologia 

desempenho animal de fácil utilização por produtores rurais   

Produtos Acadêmicos a serem apresentados Tipo 

Qua 

ntid 

  ade 

Participação de congressos e encontros técnicos no Brasil com presença de pesquisadores Técnic 2 

estrangeiros na área temática da proposta o  

Participação de congressos e encontros técnicos no exterior com presença de pesquisadores Técnic 8 

brasileiros na área temática da proposta o  
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 Produto com potencial capacidade de melhorar a eficiência, o metabolismo e a produção de  Técnic 1  

 rumianantes          o   

 Produção e publicação de artigos científicos na área temática da proposta atual em  Técnic 12  

 cooperação bilateral de docentes e pesquisadores brasileiros e estrangeiros   o   

 Formação de doutores no Brasil com experiência no exterior com pesquisas relacionadas  Forma 4  

 com a área da proposta          ção   

 Formação pós-doutoral de docentes brasileiros com experiência no exterior, pesquisando e  Forma 2  

 desenvolvendo técnicas e produtos dentro da temática da proposta   ção   

 Realização de missões de encontros entre os pesquisadores brasileiros e estrangeiros para a Forma 
8 

 
 discussão, aprofundaento e desenvolvimento das pesquisas e projetos dentro da área  

ção 
 

 
temática da proposta 

           
             

              

PLANOS DE TRABALHO             

            

 Plano de Trabalho Ano 1 (2018)  Data início 01/11/2018  Data Término 31/12/2018  

 Atividade  Data início    Data Término     

 Reuniões com a equipe da             

 proposta, discussões e   

01/11/2018 

   

31/12/2018 

   

 elaborações dos         

 experimentos             

          

 Plano de Trabalho Ano 2 (2019)  Data início 01/01/2019  Data Término 31/12/2019  

 Atividade  Data início    Data Término     

 Missão de trabalho para             

 projetar atividades   

08/04/2019 

   

13/04/2019 

   

 experimentais         

 dependências da             

 Universidade de Wyoming             

 Início estágio de doutorado   
12/08/2019 

   
31/12/2019 

   
 

sanduíche 
        

             

 Início do período de pós-   

15/08/2019 

   

31/12/2019 

   

 doutorado júnior na         

 Universidade da Florida             

          

 Plano de Trabalho Ano 3 (2020)  Data início 01/01/2020  Data Término 31/12/2020  

 Atividade  Data início    Data Término     

 Término do estágio de   
01/01/2020 

   
07/08/2020 

   
 

doutorado sanduíche 
        

             

 Continuação do período de   

01/01/2020 

   

15/08/2020 

   

 pós-doutorado júnior na         

 Universidade da Florida             
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 Missão de trabalho para            

 acompanhamento das   

09/03/2020 

   

14/03/2020 

 

 atividades experimentais       

 dependências da            

 Universidade da Florida            

 Início estágio de doutorado   
17/08/2020 

   
31/12/2020 

 
 

sanduíche 
      

            

           

 Plano de Trabalho Ano 4 (2021)  Data início 01/01/2021 Data Término 31/12/2021  

 Atividade  Data início      Data Término  

 Término do estágio de   
01/01/2021 

   
10/08/2021 

 
 

doutorado sanduíche 
      

            

 Missão de trabalho na UFPel   10/05/2021    17/05/2021  

 Início do período de pós-   

16/08/2021 

   

31/12/2021 

 

 doutorado júnior na       

 Universidade de Wyoming            

 Início estágio de doutorado   
16/08/2021 

   
31/12/2021 

 
 

sanduíche 
      

            

         

 Plano de Trabalho Ano 5 (2022)  Data início 01/01/2022 Data Término 01/10/2022  

 Atividade  Data início      Data Término  

 Continuação do período de   

01/01/2022 

   

13/08/2022 

 

 pós-doutorado júnior na       

 Universidade de Wyoming            

 Término do estágio de   
01/01/2022 

   
17/08/2022 

 
 

doutorado sanduíche 
      

            

            

IES PARTICIPANTES            
             

 IES     País       

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS   Brasil       

 PPG            

 42003016025P4     SISTEMAS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR  

 42003016007P6     ZOOTECNIA    

          

IES PARTICIPANTES ESTRANGEIRA          
            

 IES       País    

 UNIVERSITY OF WYOMING       Estados Unidos  

 UNIVERSITY OF FLORIDA       Estados Unidos  
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Pesquisador  UNIVERSITY OF FLORIDA        

Nome       Nacionalidade   

JOSÉ EDUARDO P. SANTOS       Estrangeiro   

E-mail  Telefone  ORCID   

jepsantos@ufl.edu  13522946998  0000-0000-0000-0000  

           

Atuação   Vínculo (IES)        

Pesquisador   UNIVERSITY OF WYOMING        

Nome       Nacionalidade   

SCOTT LAKE       Estrangeiro   
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E-mail Telefone ORCID   

scott.lake@uwyo.edu 13077663892  0000-0000-0000-0000  

      

Atuação Vínculo (IES)    

Pesquisador UNIVERSITY OF WYOMING    

Nome   Nacionalidade   

BRET HESS   Estrangeiro   

E-mail Telefone  ORCID   

brethess@uwyo.edu 13077664133  0000-0000-0000-0000  
 
 
 
 
 
 

ORÇAMENTO  
 

Missão de Trabalho  
 

 

Item Capital/Custeio Quantidade Valor Unitário Valor Total Descrição / Justificativa 
 

DIÁRIAS 97 250,00 24.250,00 DIÁRIAS 

PASSAGEM 5 10.001,00 50.005,00 PASSAGEM 

   74.255,00  
 

 

Recurso para Manutenção de Projeto 
 

 

Item Capital/Custeio Quantidade 

Valor 

Valor Total Descrição / Justificativa Unitário 

SERVIÇO DE TERCEIRO - 
1 10.000,00 10.000,00 

SERVIÇO DE TERCEIRO - 

PESSOA JURÍDICA PESSOA JURÍDICA    

SERVIÇO DE TERCEIRO – 
1 10.000,00 10.000,00 

SERVIÇO DE TERCEIRO – 

PESSOA FÍSICA PESSOA FÍSICA    

   20.000,00  
 
 
 
 

 

ANEXOS 
 

 

 Descrição  Tipo Data 

 
Moriel CV.pdf 

 Currículos resumidos de todos os membros estrangeiros da 
12/11/2018 11:39:47   

equipe       

 Trentin CV.pdf  Currículos Lattes de todos os membros da equipe brasileira 12/11/2018 11:39:47 
       

 Juliane Serres CV.pdf  Currículos Lattes de todos os membros da equipe brasileira 12/11/2018 11:39:47 
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Hess Letter.pdf 
 Carta da IES estrangeira apresentando o (a) coordenador (a) 

12/11/2018 11:39:47 
 

 

da equipe do exterior 
 

             

Plano aplicação.pdf  Plano de Aplicação dos Recursos 12/11/2018 11:39:47  
              

Lake CV.pdf 
 Currículos resumidos de todos os membros estrangeiros da 

12/11/2018 11:39:47 
 

 

equipe 
 

             

Santos CV.pdf 
 Currículos resumidos de todos os membros estrangeiros da 

12/11/2018 11:39:47 
 

 

equipe 
 

             

Hess CV.pdf 
 Currículos resumidos de todos os membros estrangeiros da 

12/11/2018 11:39:47 
 

 

equipe 
 

             

Schmitt CV.pdf  Currículos Lattes de todos os membros da equipe brasileira 12/11/2018 11:39:47  
              

Xavier CV.pdf  Currículos Lattes de todos os membros da equipe brasileira 12/11/2018 11:39:47  
              

Sacco CV.pdf  Currículos Lattes de todos os membros da equipe brasileira 12/11/2018 11:39:47  
              

Ferreira CV.pdf  Currículos Lattes de todos os membros da equipe brasileira 12/11/2018 11:39:47  
              

Caldas CV.pdf  Currículos Lattes de todos os membros da equipe brasileira 12/11/2018 11:39:47  
              

Brauner CV.pdf  Currículos Lattes de todos os membros da equipe brasileira 12/11/2018 11:39:47  
               

 
 

 

QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO 
 

 

É portador de necessidades especiais (PNE) ? Não 

Você exerce alguma atividade remunerada? 
Sim, em tempo integral (mais de 

30 horas semanais)  

Qual é a renda mensal de seu domicílio(familiar)? 
De 10 salários mínimos até 14 

salários mínimos  

Em que tipo de estabelecimento de ensino você cursou a Todo ou a maior parte em escola 

Formação Anterior? pública 

A sua cor ou raça é (Classificação de acordo com Censo 
Parda 

Demográfico de 2010 do IBGE):  
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