
Nas condições de hoje para 
atender a demanda 

necessita de aumento em 
710 milhões de cabeças no 

rebanho 

1,68 b/cab

2,38 b/cab

2015

2050

13,1 b ton

18,7 b ton

Também será necessário
aumento no consumo de 
alimentos e água



Sistema Tradicional: 5 anos de ciclo
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• 260 kg de 
carcaça

• 26 kg de 
alimento por 
kg de 
carcaça 
produzida;



Adoção e evolução 
tecnológica

nos sistemas de produção

• 1,68 b/cab
• 66,7 m Ton carc

2015

2050

13,1 b ton
13,1 b ton

• 1,68 b/cab
• 95,2 m Ton carc



Inovação tecnologica: 2 anos de ciclo
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• 330 kg de 
carcaça

• 13.3 kg de 
alimento por 
kg de 
carcaça 
produzida;



É possível a produção de carne de forma 

segura ao consumidor , e sem perdas 

para o produtor sem uso de antibióticos 

promotores de crescimento?
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Conclui: “O Uso de antibióticos na produção animal é um tema contestado, 
e diretrizes federais foram adotadas recentemente para reduzir esta prática. 
Estatísticas recentes, de representatividade nacional sugerem que o uso de 
antibióticos usados como promotores de crescimento não é universal, e em 
algumas industrias vem reduzindo. Isto pode ser devido ao fato da eficácia 

em aumentar a produtividade em nível de fazenda tem reduzido, como 
sugerido por experimentos e observações publicadas desde 2000. Esta 

pesquisa demonstra que os ATB usados como promotores de crescimento, 
em geral apresentam efeitos limitados na produtividade na criação animal 
em fazendas comerciais (quando muito entre 1 a 3%). Sendo que apenas 

uma porção de produtores usam antibióticos  com objetivos de produção, e 
na média o seu uso tem pouco impacto, as predições estimam que as 
restrições  vão influenciar na alteração de valores em menos de 1% ao 

longo do tempo. Assim como na Europa, países que pararam de usar ATB 
promotores de crescimento, os produtores dos EUA deverão adotar práticas 

alternativas aos antibióticos  para propósitos de produção."

Qual Impacto da retirada dos 
antibióticos na Produção animal?



Aditivos 
Nutricionais

Naturais

Propioticos/
Prebioticos

Microrganismos vivos; 
parede celular

Enzimas Amilolíticas/
Fibrolíticas

Anticorpos

Óleos 
essenciais/Funcionais**

Taninos
Condensado
s/Hidrolizáve

is

Sintético
s

B-agonistas

Ionoforos Monensina/Lasalo
sida/Salinomicina

Antibioticos:

Flavomicina

Virginiamicina/Tilo
sina

Quais aditivos poderemos usar?

✗

✗

✗ Não pode

Pode

✗
✗



Oportunidade da utilização da tecnologia 

natural de de extratos vegetais de Quebracho e 

Castanheira (taninos) como alternativa a 

substituição dos Antibióticos, sem prejudicar o 

desempenho e saúde animal.
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Taninos: São diferentes em estrutura e composição
química em função da fonte vegetal

Castanheira Tara                
Gala

Gálico

Taninos 
Hidrolizaveis

Uva
Sorgo

Procianidinico

Quebracho 
Mimosa

Profistetidinico

Taninos
Condensados

Taninos

Galo-elágico



Principais Efeitos de Misturas de Taninos de 
Quebracho + Castanheira em bovinos de corte

� Complexação de proteína: maior fluxo de proteína 
Metabolizável com redução na excreção de amônia 
no ambiente;

� Modulação da fermentação ruminal: maior 
equilíbrio da microbiota do rúmen, com melhora na 
saúde ruminal e redução nas emissões de metano;

� Melhora nos ganhos de peso e conversão alimentar;
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� Complexação de proteína: maior fluxo de proteína 
Metabolizável com redução na excreção de amônia 
no ambiente;

� Modulação da fermentação ruminal: maior 
equilíbrio da microbiota do rúmen, com melhora na 
saúde ruminal e redução nas emissões de metano;

� Melhora nos ganhos de peso e conversão alimentar;
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Principais Efeitos de Misturas de Taninos de 
Quebracho + Castanheira em bovinos de corte



Zelter et al., 1970 (Annales de Biologie Animale, Biochimie et Biophysique).

Taninos (Bypro®) e seus efeitos 
na proteína



Efeito de Taninos no Metabolismo Proteico

Fonte: Mezzomo et.al. , 2011, Livestock Science.
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Efeito de Taninos no Metabolismo Protéico

20,17

15,11

0

5

10

15

20

25

S/Tan C/Tanino

C/Farelo de Ssoja

Nitrogênio amoniacal no rúmen

NH3

466,31

540,23
528,45

671,03

P. Mic P. Met

S/Tan C/Tanino

Bypro aumentou em 24,1% o Fluxo

de proteína metabolizável



Principais Efeitos de Misturas de Taninos em 
Bovinos de Corte

� Complexação de proteína: maior fluxo de proteína 
Metabolizável com redução na excreção de amônia 
no ambiente;

� Modulação da fermentação ruminal: maior 
equilíbrio da microbiota do rúmen, com melhora na 
saúde ruminal e redução nas emissões de metano;

� Melhora nos ganhos de peso e conversão alimentar;
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Alteração na
flora ruminal 
com Taninos

40Carrasco et al, 2018
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A maior relação 
Firmicutes:Bacteriodetes esta 

diretamente relacionada a eficiência 
alimentar

Reduz a variabilidade de 
bacterias no rúmen

Carrasco et al, 2018



Alteração da microbiota ruminal com Taninos 
e seus efeitos nos parâmetros ruminais
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Carrasco et al, 2018



Taninos reduzem bacterias produtoras de 
metano
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Carrasco et al, 2018



Principais Efeitos de Misturas de Taninos em 
Bovinos de Corte

� Complexação de proteína: maior fluxo de proteína 
Metabolizável com redução na excreção de amônia 
no ambiente;

� Modulação da fermentação ruminal: maior 
equilíbrio da microbiota do rúmen, com melhora na 
saúde ruminal e redução nas emissões de metano;

� Melhora nos ganhos de peso e conversão 
alimentar;
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Experimento Taninos x
Virginiamicina

� 180 bovinos;
� 5/8 Britânicos castrados

� 24-36 meses

� 360 kg de PV inicial

� 150 dias de cocho

� Tratamentos
� Taninos (quebracho x castanheira): 0,12 % da MS
� Virginiamicina: 18ppm/kg de MS

Cunha, et al 2018



Taninos x Virginiamicina

Cunha, et al 2018



Taninos x Virginiamicina

Cunha, et al 2018



Taninos x Virginiamicina

Cunha, et al 2018



O uso de Taninos de quebracho e castanheira, 

permitiu substituir sem aumento de custos a 

virginiamicina em dietas de confinamento, sem 

comprometimento do desempemho, apresentando 

melhora numérica nos índices zootécnicos



EFEITOS DO EXTRATOS DE 
QUEBRACHO+CASTANHEIRA (QC) NO 

DESEMPENHO E CARACTERÍSTICAS DE CARCAÇA 
DE NOVILHOS TERMINADOS EM CONFINAMENTO

� T1 – Dieta com 14% de PB e 25 ppm
de Monensina; 

� T2 – Dieta com 14% de PB, 25 ppm de 
Monensina + 0,15% da MS de QC 
(taninos);

� T3 – Dieta com 14% de PB + 0,15% 
da MS de QC (taninos); 

� T4 – Dieta com 13% de PB, 25 ppm de 
Monensina + 0,15% da MS de QC 
(taninos);



Composição da Dieta de Terminação 

% T1 T2 T3 T4

BIN 9,80 9,80 9,80 9,80

Milho 75,37 75,37 75,37 80,17

F. Soja 12,25 12,25 12,25 7,07

Ureia 0,71 0,71 0,71 1,08

Mineral 1,88 1,88 1,88 1,88

T1-Monensina;
T2-QC+Monensina;
T3-QC;
T4- QC+Monensina baixa PB



Resultados zootécnicos

T1-Monensina;
T2-QC+Monensina;
T3-QC;
T4- QC+Monensina baixa PB



Resultados (carcaça)

T1-Monensina;
T2-QC+Monensina;
T3-QC;
T4- QC+Monensina baixa PB



Analise econômica
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T1-Monensina;
T2-QC+Monensina;
T3-QC;
T4- QC+Monensina baixa PB

*não foram considerados custo operacional e ágil na 
no boi magro; custo da @ outubro 19 = R$164,0

T1 T2 T3 T4

Custo/kg de MS 0.75 0.64 0.635 0.61

Custo  Alimentar Total 809.59 861.36 728.09 626.41

Lucro Alimentar R$505.58 R$552.10 R$505.02 R$538.59

Possibilidade de 
premiação.......
R$ R$ R$ ???



O uso de extratos de Quebracho e Castaneira
(taninos) em substituição aos Antibióticos, 

permitem manter ou melhorar os ganhos com 
maior rentabilidade, e possibilidades de 

maiores de agregar futuras premiações para 
atenderem nichos de mercados
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Conclusões

� O consumidor esta cada  vez mais consciente com 
relação a qualidade dos alimentos;

� Uso de antibióticos na nutrição animal é uma das 
causas de resistência bacteriana, e o controle 
evitará a o crescimentos e grande perdas humanas 
e financeiras;

� O uso de alternativas naturais com os taninos de 
quebracho e castanheira, permite substituição aos 
antibióticos; 
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