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“A terra não pertence ao homem, é o homem que pertence a terra.” 

(Chefe indígena Seatle) 

 

“Reserve o seu direito de pensar, mesmo pensar errado é melhor do que não pensar.” 

(Hipátia de Alexandria)  



 

 

RESUMO 

 

 

VIABILIDADE ZOOTÉCNICA E ECONÔMICA DO BARAÇO DE BATATA-DOCE 

EM DIETAS PARA COELHOS DE CORTE 

 

 

 AUTORA: ANA CAROLINA KOHLRAUSCH KLINGER 

ORIENTADORA: LEILA PICOLI DA SILVA 
 

 

O presente trabalho foi desenvolvido, para avaliar o uso de baraço de batata-doce (BBD) na 

dieta de coelhos de corte. Para tal, foram desenvolvidos dois ensaios biológicos com diferentes 

níveis de BBD em substituição ao feno de alfafa. Os referidos foram conduzidos em 

delineamento inteiramente casualizado, com coelhos da raça Nova Zelândia Branco, com idade 

inicial de 35 dias e final de 77 dias, no primeiro ensaio biológico, e 84 dias, no segundo. O 

primeiro ensaio biológico constituiu-se de três dietas, com 10 animais em cada tratamento, 

sendo elas: controle, elaborada com ingredientes convencionais; e as demais com níveis de 50% 

(50BBD) e 100% (100BBD) de substituição do feno de alfafa pelo BBD. O segundo ensaio 

constou de cinco dietas, com 10 animais cada, sendo elas: controle, idêntica à do primeiro 

ensaio; e as demais com níveis de 25% (25BBD), 50% (50BBD), 75% (75BBD) e 100% 

(100BBD) de substituição do feno de alfafa pelo BBD. As variáveis avaliadas foram: 

desempenho, características de carcaça e carne, metabolismo hepático, metabolismo sanguíneo, 

histologia intestinal, enzimas digestivas e pelagem. Os dados foram comparados através de 

análise de variância das médias, seguida pelo teste Tukey a 5% de significância. Análises de 

regressão foram utilizadas apenas no segundo ensaio. Posteriormente, elaborou-se estudo 

econômico com base nos custos operacionais efetivos e rentabilidade de cada um dos ensaios 

conduzidos. Foi possível verificar que o BBD não influiu nas variáveis de desempenho 

estudadas. No entanto, percebeu-se que, à medida que o feno de alfafa é substituído pelo BBD, 

houve tendência à redução do consumo diário de ração e do ganho de massa. A conversão 

alimentar foi idêntica em todos os tratamentos, em ambos os ensaios. Destaca-se a redução de 

triglicerídeos e de colesterol sanguíneo que o referido ingrediente causou, ao passo que o HDL-

Colesterol, bem como a glicose, as proteínas sanguíneas e a alanina-aminotransferase se 

mantiveram estáveis. Quanto aos resultados das variáveis hepáticas estudadas, destaca-se a 

redução da massa do fígado de acordo com o aumento da porcentagem de substituição do feno 

de alfafa pelo BBD. Esse fato pode ser explicado pela concentração de glicose encontrada no 

tecido hepático dos animais, que aumentou proporcionalmente à substituição. A nível intestinal, 

o BBD causou comportamento quadrático nas vilosidades intestinais – sendo essas menores no 

50BBD – redução na produção de quimotripsina e aumento das proteínas presentes no 

intestino.Com base nos parâmetros de desempenho, em especial a conversão alimentar, e no 

custo de produção, conclui-se que o BBD pode substituir o feno de alfafa com sucesso em dietas 

para coelhos. Como sugestão de trabalhos futuros, destaca-se a alimentação dos animais com 

BBD obtido com menor intervalo entre colheita e transplantio, pois alguns fatores 

antinutricionais observados neste estudo podem ser reduzidos se o intervalo for menor. 

 

 

Palavras-chave: Agricultura familiar. Cunicultura. Desenvolvimento rural sustentável. 

Criações alternativas. Fonte de volumoso. Resíduos na nutrição animal. 



 

 

ABSTRACT 

 

Thesis Course Dissertation 

Professional Graduation Program in Animal Sciense 

Universidade Federal de Santa Maria 

 

ZOOTECHNICAL AND ECONOMIC FEASIBILITY OF SWEET 

POTATO VINES IN DIETS FOR GROWING RABBITS 

 

 

AUTHOR: ANA CAROLINA KOHLRAUSCH KLINGER 

ADVISER: LEILA PICOLI DA SILVA 
 
 

This study aimed to evaluate the use of sweet potato vines (BBD) in diets for growing rabbits. 

In order to reach the aim, two biological trials were developed, with different levels of BBD as 

a substitute to alfafa hay. A completely randomized experimental design was used. New 

Zealanad rabbits by the initial age of 35 days and final age of 77 days were used in the first 

trial, and, in the second trial, by the final age of 84 days. In the first biological trial, there were 

three dietary groups: control diet, with conventional ingredients; a diet with 50% replacement 

of alfafa hay by BBD (50 BBD) and another with 100% (100BBD) of alfafa hay replacement 

by BBD. The second trial presented five dietary groups: a control diet, similar to the first trial; 

the four others followed levels of 25% (25BBD), 50% (50BBD), 75% (75BBD) and 100% 

(100BBD) of alfafa hay replacement by BBD. In both trials, each diet was used to feed 10 

animals. The variables evaluated were performance, carcass characteristics, meat composition 

and metabolic parameters, hepatic metabolism, blood metabolism, intestine morphology, 

digestive enzymes and fur. Data were evaluated and statistically compared by Analysis of 

Variance followed by Tukey test (p<0,05). Regression analysis was used in the second trial. 

Subsequently, an economical study was developed, based on total operating costs and economic 

feasibility of each trial. It was possible to verify that BBD did not influence in performance 

variables. However, as alfafa hay was replaced by BBD, daily feed intake and mass gain tended 

to reduce. Feed conversion data were identical in all treatments, in both trials. Triglycerides and 

cholesterol decreases caused by the ingredient are highlighted, while HDL-cholesterol, glucose, 

blood protein and alanine aminotransferase were stable. With regard to hepatic variables result, 

the liver mass decreased according to the increase of alfafa hay replacement, which can be 

explained by glucose concentration in liver tissue. BBD caused reduction in chymotrypsin 

production and increased the presence of protein in the intestine. Performance parameters, 

specially feed conversion, and production cost lead to conclude that BBD may be a substitute 

to alfafa hay in diets for rabbits. It is suggested that future studies consider a shorter time 

between crop and plantation as that could reduce some antinutritional factors observed in this 

study. 

 

 

 

Key words: Alternative breeding. Bulk source. Cuniculture. Familiarly Farming. Residues for 

animal nutrition. Sustainable development. Fonte de volumoso.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A otimização dos recursos produtivos, principalmente nos aspectos relacionados à 

nutrição dos animais, é um dos focos da zootecnia. A ração consiste na mistura de vários 

ingredientes com a finalidade de atender às exigências nutricionais de determinada categoria, 

de modo que a mesma possa expressar o máximo de seu potencial genético. Sendo a 

alimentação responsável por 70% dos custos de produção, atender às exigências com baixo 

custo e diminuir o desequilíbrio de alguns nutrientes é imprescindível para o sucesso do 

criatório (KLINGER, 2016). 

Dentre as preocupações para com a população mundial, está o fornecimento de fontes 

proteicas de boa qualidade – com baixo custo e oferta regular – que possam suprir as demandas 

da humanidade, principalmente nos locais mais carentes (VOLPATO et al., 2015). Nesse viés, 

o coelho tem a capacidade de aproveitar alimentos impróprios para o consumo humano, como 

resíduos fibrosos, competindo em menor grau com o homem em comparação a aves e suínos. 

Além disso, as características biológicas dos coelhos (rapidez do ciclo de produção, 

prolificidade, poder de transformação e ótima qualidade da carne) desempenham função 

importante no regime alimentar da população, convertendo-se em uma fonte de proteína capaz 

de atender ao objetivo citado. 

A exploração de coelhos pode ter inúmeras finalidades, tais como: carne, peles, esterco, 

animais de companhia, biotério entre outros (KLINGER; TOLEDO, 2018). Trata-se de uma 

criação que requer baixo investimento inicial, é de fácil manejo e exige pequenos espaços. 

Ainda, é facilmente consorciada com diversas culturas vegetais, de modo que partes usualmente 

descartadas dessas culturas (como baraços, bagaços, palhas, entre outros) podem ser ofertadas 

aos animais. Dessa forma, a biomassa vegetal, que seria descartada, converte-se em proteína 

animal de excelente qualidade. 

Pesquisadores de diversas partes do mundo reconhecem que o uso de resíduos vegetais 

na nutrição animal influi categoricamente na redução da poluição ambiental e promove maior 

sustentabilidade aos sistemas de produção pecuária (FERREIRA et al., 2007; FERREIRA et al., 

2015; TAMIR; TSEGA, 2010; NGUYEN et al., 2012; LOCHMANN et al., 2013). A indústria 

agrícola produz grande quantidade de subprodutos e resíduos, resultando em relevante potencial 

nutricional para os animais. Nesse viés, os avanços tecnológicos nos setores produtivos vêm 

proporcionando à agroindústria melhoria da capacidade de processamento, o que gera grandes 
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quantidades de resíduos tidos como custo operacional ou fonte de contaminação ambiental 

(VIANA et al., 2018). 

Assim, a fim de aprimorar a eficiência da cadeia produtiva, emerge a necessidade de 

estudar os usos potenciais dos resíduos vegetais, que levam consigo quantidades significativas 

de nutrientes e poderão ser convertidos em proteína animal de modo a tornar os meios 

produtivos mais sustentáveis, promovendo a segurança alimentar e a responsabilidade social e 

ambiental (KLINGER, 2016). O presente trabalho foi desenvolvido, portanto, para avaliar o 

uso de resíduos da produção de batata doce – especificamente o baraço – na dieta de coelhos 

de corte, visando à obtenção de informações que subsidiem os meios científico, acadêmico e 

produtivo. 
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2 OBJETIVOS 

 

Partindo-se da hipótese de que coelhos da raça Nova Zelândia Branco na fase de 

crescimento podem apresentar diferenças no desempenho zootécnico, característica de pelo e 

pele, morfologia intestinal e hepática, características centesimais da carne e parâmetros 

metabólicos e sanguíneos quando alimentados com BBD em substituição ao feno de alfafa em 

suas dietas, o presente trabalho apresenta os seguintes objetivos: 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a eficiência da utilização de BBD como ingrediente alternativo na alimentação 

de coelhos de corte a partir de respostas de desempenho, parâmetros fisiológicos, parâmetros 

histológicos e metabólicos, sanguíneos, características de carcaça e pele. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Avaliar o efeito das dietas contendo BBD sobre o consumo de nutrientes, o ganho de 

massa e a conversão alimentar de coelhos em crescimento; 

 

- aferir a qualidade do BBD sobre parâmetros sanguíneos e características da carne de 

coelhos em crescimento, alimentados com dietas contendo diferentes níveis de BBD em 

substituição ao feno de alfafa;  

 

- avaliar parâmetros histológicos do intestino de coelhos alimentados com dietas 

contendo diferentes níveis de BBD em substituição ao feno de alfafa 

  

- avaliar a massa, a coloração, e as características da pele de coelhos alimentados com 

dietas contendo diferentes níveis de BBD em substituição ao feno de alfafa; 

  

- ampliar os conhecimentos sobre o uso de dietas contendo diferentes níveis de BBD em 

substituição ao feno de alfafa;  

 

- contribuir com informações técnicas para que os cunicultores possam utilizar nas 

propriedades dietas menos custosas, com o propósito de melhorar a atividade produtiva. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

A motivação para desenvolver este trabalho surgiu da confiança na possibilidade de se 

implantar a cunicultura sustentável, ecologicamente correta e justa – tanto para o produtor 

quanto para o meio ambiente –, da crença no potencial da agricultura familiar para o 

fortalecimento do país e do desejo de se aplicar, no campo, os estudos desenvolvidos nas 

universidades. 

Assim, foram desenvolvidos estudos, com o propósito de substituir o feno de alfafa por 

diferentes níveis de baraço de batata-doce em dietas para coelhos. Elegeu-se substituir o feno 

de alfafa, uma vez que é o mais oneroso em dietas cunícolas e possui características nutricionais 

similares às do baraço de batata-doce. 

 

Figura 1 – Esquema de modelo sustentável de produção, com geração de produtos e renda 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Klinger, 2016. 
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4 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Para a exposição deste estudo, diversas abordagens poderiam ser utilizadas, no entanto, 

devido à importância que assume a cunicultura em países emergentes – em especial para a 

geração de proteínas – optou-se pela da sustentabilidade produtiva. Para tal, abaixo serão 

expostos – de forma sucinta – alguns dados relevantes acerca da cunicultura em países em 

desenvolvimento, como a notoriedade dessa atividade para os produtores mais vulneráveis 

socialmente na conquista de sua soberania produtiva. 

 Como o foco deste estudo foi alimentar coelhos com dietas contendo baraço de batata-

doce, também é apresentada uma breve descrição dessa cultura, seus custos de cultivo e alguns 

aspectos produtivos. Ao final deste capítulo, ainda são citados vegetais nutricionalmente 

similares ao baraço de batata-doce. Dessa forma, o capítulo a seguir tem como propósito situar 

o leitor sobre a magnitude do tema estudado, bem como a real possibilidade de sua aplicação 

não apenas em âmbito experimental. 

 

4.1 A CUNICULTURA EM PAÍSES EMERGENTES 

 

A maioria dos países emergentes apresenta sérios problemas relacionados à fome e à 

desnutrição da população. De acordo com a Food and Agriculture Organization of The United 

Nations (FAO, 2015), milhares de pessoas não possuem garantia de acesso a quantidades 

suficientes de comida. A organização aponta como principal causa não a ausência de comida, 

mas sim a falta de poder aquisitivo para a compra de alimentos bem como a gestão inadequada 

desses recursos. Nesse sentido, a solução viável para o problema da fome não seria 

simplesmente produzir mais alimentos, e sim auxiliar as famílias na construção da sua soberania 

alimentar, como ocorreu no caso dos projetos conduzidos por Oseni e Lukefahr (2014). 

Os referidos autores destacam o desenvolvimento de sistemas sustentáveis de produção 

de coelhos na África, devido à sua popularidade, baixos investimentos e baixos riscos 

econômicos bem como, suas contribuições para a nutrição familiar, geração de renda e 

empoderamento dos produtores. Dentre os projetos bem-sucedidos de cunicultura salientam-se 

vários casos: o Projecto Nacional dos Coelhos do Gana, o Projecto Internacional do Projecto 

Heifer nos Camarões e o Projecto Coelho CECURI na República do Benim. Oseni e Lukefahr 

(2014) também citam que é necessário concentrar-se em pesquisas inovadoras relacionadas ao 

desenvolvimento de sistemas sustentáveis de produção caseira de coelhos e criação de redes 

regionais de apoio a agricultores familiares. A realização desses objetivos requer uma agenda 
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de pesquisa – com base na sustentabilidade – que se concentre mais nos produtores familiares 

como principais beneficiários. Em geral, os autores enfatizam a necessidade de focar no 

combate a pobreza, envolvendo os produtores mais vulneráveis. 

A segurança alimentar e nutricional tornou-se tema de discussão em âmbito mundial 

com diversos debates não apenas na comunidade científica (XAVIER, 2018). Necessita-se de 

mais alimentos produzidos com menos recursos, em menor espaço, em período de tempo mais 

curto, com impacto ambiental reduzido (SORDI et al., 2016). O coelho pode ser considerado 

animal estratégico e a cunicultura atividade produtiva sustentável, com potencial de integração 

com outras atividades e baixa necessidade relativa de investimentos (MACHADO et al., 2014). 

Trata-se de atividade de fácil manejo, alojamento e alimentação e que gera grande rentabilidade 

ao produtor.  

No entanto, a utilização da cunicultura como atividade para a diversificação da produção 

é pouco abordada em estudos no país (SORDI et al., 2016), de forma que estudar métodos de 

melhor aproveitamento dos resíduos oriundos da agricultura, tais como sua utilização na 

nutrição cunícola, é imprescindível. Ainda, o agronegócio terá que deixar de buscar ganhos 

apenas no curto prazo e se preocupar com a sustentabilidade dos sistemas, aliando ganhos 

econômicos com os aspectos sociais e ambientais (CONNOLLY; PHILLIPS-CONNOLLY, 

2012). 

Países assolados pela pobreza e fome – em especial no continente africano – estão 

investindo em pesquisas para a produção de coelhos com dietas simplificadas a base de resíduos 

de culturas vegetais (KHALIL, 2010). Essas dietas são compostas, basicamente (80%), de 

alimentos fibrosos que não seriam aproveitados para o consumo humano. Estudos como o de 

Oseni e Lukefahr (2014), que mostram a viabilidade da inclusão de ingredientes como a torta 

de palmito em dietas cunícolas, estão auxiliando centenas de famílias nigerianas no combate à 

desnutrição (Figura 2). 
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Figura 2 - Instalações típicas de criações de coelhos na Nigéria 

 

 

Fonte: (Oseni e Lukefar, 2014)  

Nesse sentido, a diversificação de atividades dentro das propriedades familiares, 

apresenta-se como alternativa viável de mitigação de riscos de uma atividade principal, como 

a produção de commodities, garantindo a renda familiar e contribuindo para o desenvolvimento 

rural (SORDI et al., 2016).  Transpondo esse pensamento para a realidade brasileira, onde há 

vasta produção agrícola, as possibilidades de integração são muitas. 

Ainda é válido ressaltar que, na cunicultura, reduzir o custo da dieta, utilizando fontes 

alternativas aos ingredientes convencionais é um recurso fundamental do ponto de vista 

econômico. Desta forma, utilizar resíduos culturais, figura como alternativa para redução de 

custos e impactos ambientais (FERNANDES; MAZZOLA; OLIVEIRA JÚNIOR, 2016) ao 

passo que mitiga a insegurança alimentar das comunidades. Essa prática pode converter 

produtos vegetais menos nobres para a nutrição humana – como o baraço de batata-doce (BBD) 

– em proteína de excelente qualidade, como a carne de coelho. 

 

4.2. A CULTURA DA BATATA-DOCE 

 

A batata-doce (Ipomea batatas) é uma planta originária da América Latina e suas raízes 

tuberosas estão entre as hortaliças mais consumidas no mundo. A cultura da batata-doce é 
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antiga, cosmopolita e praticada, majoritariamente, por produtores rurais familiares, em sistemas 

com reduzida entrada de insumos. Possui grande importância econômica e social, sendo 

utilizada na alimentação humana, animal, como biocombustível (álcool) e bioplástico (LIN et 

al., 2018). 

O principal rendimento econômico esperado dessa cultura são as raízes, sendo o BBD 

usualmente descartado (LIN et al., 2018). Assim, para os pequenos produtores, sustentar o 

sistema de produção de batata-doce é um desafio (LIN et al., 2018). O grau de utilização dos 

subprodutos como o baraço reflete o nível de subsistência da propriedade, sendo possível 

integrar a cultura da batata-doce com produções pecuárias como a cunicultura (KLINGER et 

al., 2018). 

De acordo com a FAO (2018), no ano de 2016, 74,70% da produção de raízes de batata-

doce encontrava-se no continente Asiático, 20,30% no continente africano, 4,10% nas 

Américas; e 0,90% na Oceania. Ainda de acordo com a organização, no referido ano foram 

produzidos 105.190t de batata-doce em área de 8.623.973 hectares. O Brasil, embora não esteja 

entre os dez maiores produtores desse vegetal, apresenta expressiva quantidade produzida, que 

figurou no ano de 2016 em 669.454t, valor superior à média de produção de 523.436t, nos anos 

de 1994 a 2016 (Figura 3). 

 

Figura 3 - Produção média de raízes de batata-doce por país entre os anos de 1994 e 2016 

 

  Fonte: (FAO, 2018) 

 

No Brasil, a espécie está entre as hortaliças com maior volume de produção e consumo 

(Neumann et al., 2017), porém sua produtividade varia de média a baixa, em torno de 16t/ha. 

Algumas variedades (como a BRS-cuia) chegam a produzir no cenário otimista 60t/ha/safra. 

Em cenário realista, as novas variedades atingem, com manejo adequado, adubação, controle 
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de algumas pragas e escolha adequada do cultivar, a marca de 40t/ha. No entanto, em virtude 

do receio por mudanças, a maioria dos produtores rurais não adere às novas técnicas e segue 

utilizando o sistema tradicional (dos seus pais, avós, bisavós), aumentando, assim, os custos de 

oportunidade1. 

   

4.2.1. Rendimento do baraço de batata-doce 

 

A produção de BBD é extremamente variável, sendo que essa fonte de variação 

compreende a região, o clima, o tipo de solo, a adubação, o tipo de plantio, fatores intrínsecos 

do vegetal (variedade), entre outros. Cardoso et al. (2005) obtiveram produtividade de BBD 

entre 1,4t/ha a 14,1t/ha, enquanto Viana (2009), que avaliou dois locais de plantio, obteve em 

um deles a produção de 44,78t/ha e, em outro, apenas 7,88t/ha. Já Massaroto (2008) obteve 

produtividade com variação de 7,6t/ha a 50t/ha. Ainda, Andrade Júnior et al. (2012) 

encontraram valores de produção de BBD entre 7t/ha e 9t/ha para as variedades BD-31-TO, 

Brazlândia-Roxa e Cambraia; entre 10t/ha e 15t/ha para as variedades BD-46, Batata-mandioca, 

Marmel e BD-42; e entre 15t/ha e 19,7t/ha nas variedades BD-45, BD47, Brazlândia-Rosada, 

BD-54 e BD-45. 

Quanto às novas variedades de batata-doce, Costa (2015) expõe que a quantidade média 

de produção de BBD da BRS-CUIA pode chegar até 20 t/ha. Esses resultados corroboram os 

de Gonçalves Neto et al. (2011), com médias que variaram de 7,8t/ha a 25,44t/ha. Nesse sentido, 

a quantidade de BBD é proporcional à quantidade de batatas-doces produzida, sendo a relação 

de um para três. Logo, quando a BRS-CUIA produz 60 toneladas de batatas-doces, 20 toneladas 

de BBD são produzidas. 

Quanto à produção de matéria seca (MS) a partir do BBD, Andrade Júnior et al. (2012) 

avaliaram a produção de oito clones de batata-doce colhidos aos 120, 150 e 180 dias após 

plantio. Esses autores registraram a produção de MS mais elevada, com valores entre 4,8 t/ha e 

7,9 t/ha. Os autores observaram que a produtividade de massa verde foi menor na colheita aos 

180 dias, porém o teor de MS foi mais elevado. A MS é influenciada por diversos fatores, como 

a diferenças no ciclo de cada clone, já que plantas mais maduras apresentam teores de MS mais 

elevados. 

                                                 
1 Custo de oportunidade é o termo utilizado para designar o custo associado à renúncia da escolha da melhor 

alternativa. Dessa forma, quando o produtor opta por utilizar variedades de batatas-doces antigas e com menor 

produtividade, renuncia a oportunidade de utilizar as novas variedades, que possibilitam maior geração de renda. 

Nesse sentido, ao realizar qualquer escolha, o produtor abdica a possibilidade de realizar as demais, pois são 

eliminatórias - escolher uma é recusar as outras -. 
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Nesse contexto, a produtividade de MS a partir do BBD tem média de 3,37t/ha, o que 

coloca essa biomassa com produção superior aos grãos destinados à alimentação humana e 

utilizados na produção de rações para animais (COSTA, 2015). Esses dados vão ao encontro do 

exposto por Gonçalves Neto et al. (2012) que, ao estudarem 39 genótipos de batata-doce, 

encontraram teor médio de MS 16,32% no BBD. 

 

4.2.2. Custos para obtenção do baraço de batata-doce 

 

Em qualquer atividade agrícola moderna, torna-se necessário conhecer os custos 

envolvidos, que refletem diretamente no custo de produção (MELO et. al., 2009). Nesse 

sentido, existem diversas ferramentas que auxiliam o produtor na análise de custos da produção. 

No Brasil o quilograma da bata-doce varia entre R$1,14 a R$3,00/kg. Os custos de produção 

giram em torno de R$0,44/kg de batata-doce (EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 

EXTENSÃO RURAL - EMATER, 2015). Em sistema convencional de produção, a média é de 

16 t/ha por safra e a renda bruta é de R$18.240,00. Porém, se a produção fosse de 40t/ha, a 

renda bruta subiria para R$45.600,00, considerando o menor valor de mercado (R$1,14/kg).    

O BBD é, usualmente, descartado após a colheita das raízes. Uma vez que o baraço 

corresponde a 
1

3
 da produção de raízes, os produtores estão desperdiçando mais de 5.000kg de 

matéria verde por safra (considerando a produção de 16t de raízes por safra por hectare). Esse 

resíduo poderia ser utilizado na nutrição de animais herbívoros, como os coelhos, e converter-

se em proteína de altíssima qualidade (carne de coelho). Dessa forma, o produtor reduziria o 

custo com a dieta dos animais, otimizaria os recursos produtivos e complementaria a renda. 

Dado que o baraço de batata-doce não é utilizado na lavoura, o custo para obtenção e 

conservação do mesmo compreenderia o custo da mão-de-obra, o custo do transporte, o custo 

da secagem e o custo da armazenagem. Deve-se considerar, também, que os seguintes custos 

que estão envolvidos na produção de forrageiras seriam eliminados: calagem; preparo do solo 

(aração e gradagem); controle de invasoras; mudas (mudas propriamente, corte, transporte, 

carga e descarga); plantio (adubação, cobertura, distribuição, gradagem, transpote e adubo); 

tratos culturais (roçada e aplicações de herbicida); adubação e cobertura (adubo propriamente 

e distribuição do adubo); irrigação, entre outros. 

A Tabela 1 apresenta os custos de produção envolvidos em 560kg de MS de BBD. 

Obteve-se essa quantidade de MS por hectare considerando a produção de 5.000kg de BBD por 

hectare, 30% de perdas durante o processo e 16% de MS, conforme demonstração a seguir. 
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5.000𝑘𝑔 (𝐵𝐵𝐷) −
30

100
(𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠) = 3.500𝑘𝑔 

 

3.500𝑘𝑔 (𝐵𝐵𝐷 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒) ∗
16

100
(𝑇𝑒𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑀𝑆) = 

= 560𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑀𝑆. 

 

Tabela 1- Custo de produção de baraço de batata-doce * 

Custos Unidade Quantidade R$/unidade R$ total 

Por hectare produzido 

Mão-de-obra** 

Secagem 72h 

Transporte (10 km) 

Armazenamento 

Horas 

Dias 

Horas 

R$/hectare 

20 

3 

1 

- 

9,37 

- 

100,00 

50,00 

187,40 

0 

100,00 

50,00 

Custo total R$/hectare - - 327,40 

Por quilograma produzido 

Mão-de-obra** 

Secagem 72h 

Transporte (10 km) 

Armazenamento 

Minutos 

Dias 

Minutos 

R$/kg 

2,14 

3 

0,11 

- 

0,15 

- 

1,66 

0,08 

0,32 

0 

 0,18 

0,08 

Custo total R$/Kg - - 0,58 

*Considerando a produção de 5.000kg de massa verde e 800kg de massa seca após 72 horas (-30% de 

perdas), ou seja, 560kg de baraço seco. ** Calculou-se com base em salário médio de um colaborador 

recebendo R$1.500,00 por mês, em regime de 8 horas semanais, 20 dias por mês (R$9,37 por hora). 

 

O custo médio do quilograma de MS, nessas condições, figura em R$0,58. É importante 

destacar, que, se não existisse o custo com transporte e armazenamento, o custo do quilograma 

de BBD seria de apenas R$0,32. Logicamente, cada realidade deve ser considerada, sendo esse 

apenas um dos diversos cenários que se poderia encontrar no país. Ainda que se considerem as 

variações em diferentes regiões do país, vale ressaltar que, o custo do feno de alfafa varia de 

R$1,50 à R$2,00, tornando o custo do BBD significativamente menos oneroso que o feno de 

alfafa.  
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4.3 VOLUMOSOS SIMILARES AO BARAÇO DE BATATA-DOCE 

 

Diversos ingredientes volumosos são utilizados em dietas para coelhos, tais como: 

farelo de trigo, casca de arroz, casca de aveia, casca de girassol, palha de trigo e sabugo de 

milho. No entanto, para que coelhos apresentem bom desempenho é recomendável que o 

ingrediente volumoso, além do teor de fibra, apresente teor de proteína acima de 15%. Assim, 

são apresentadas, abaixo, algumas das alternativas de ingredientes que poderiam ser 

substituídos pelo BBD em dietas cunícolas. Após a apresentação, encontra-se a Tabela 2, com 

o esquema didático comparativo destas alternativas. As mesmas foram eleitas por apresentarem 

boa resposta animal – nos ensaios biológicos – e nível de proteína elevado (com exceção da 

casca de soja): 

- Alfafa (Medicago sativa): A alfafa, sob a forma de feno, figura como o volumoso seco 

mais utilizado em dietas para coelhos. De acordo com o L'Institut National de la Recherche 

Agronomique (INRA, 1999), quando com 21% de proteína bruta (PB), esse volumoso possui 

teores de fibra bruta (FB) de 21%, fibra detergente ácido (FDA) de 26%, e fibra detergente 

neutro (FDN) de 33%. Alimento fibroso de alta qualidade, o feno de alfafa possui boa 

digestibilidade e palatabilidade (RETORE et al., 2010). No entanto, em relação à viabilidade 

técnica, o feno de alfafa é o ingrediente de maior custo nas rações cunícolas. De acordo com 

dados do Laboratório de Cunicultura da Universidade Federal de Santa Maria, que utiliza feno 

de alfafa, o custo desse ingrediente varia de R$1,50 à R$2,00 o quilograma. 

Retore (2010) expõe que o elevado custo se deve ao fato da pequena oferta do produto 

no mercado e das altas exigências de crescimento dessa leguminosa, destacando as condições 

do solo (fertilidade, boa drenagem e pH próximo a neutralidade), que raramente são encontradas 

no Brasil. Assim, a substituição da alfafa por alimentos mais acessíveis economicamente, com 

maior disponibilidade e com oferta constante no mercado é necessária para tornar a atividade 

mais rentável. Isso justifica o fato de muitos estudos com ingredientes volumosos alternativos 

utilizarem o feno de alfafa na dieta controle (KHAN et al., 2016; KLINGER et al., 2018; 

RETORE et al., 2010; SUN et al., 2018); 

- Amendoim forrageiro (Arachis sp): O amendoim forrageiro, é uma leguminosa 

herbácea perene originária da América do Sul com cerca de 70 a 80 espécies encontradas no 

Brasil, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai (PEREIRA, 1999). As espécies mais utilizadas 

de amendoim forrageiro no Rio Grande do Sul em propriedades rurais são: Arachis pintoi e 

Arachis glabrata. 

Destaca-se por ser uma forragem extremamente persistente (difícil de eliminar), que se 
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propaga facilmente após o transplantio e tolera acidez do solo. Ainda, o amendoim forrageiro 

pode ser consorciado com outras plantas (PEREIRA, 1999) como, por exemplo, o rami. O 

amendoim forrageiro apresenta, em sua matéria seca, níveis de 18% de proteína bruta, 46,8% 

de fibra detergente neutro e 30,7% de fibra detergente ácido (SILVA et al., 2009).  

Nesse sentido, em ensaio biológico comparando diferentes níveis de inclusão de 

amendoim forrageiro em dietas de coelhos, Nieves et al. (2009) concluíram que o melhor nível 

foi de 30%. Esses autores também destacam que a inclusão de amendoim forrageiro não 

diminuiu a aceitabilidade da dieta pelos animais e nem piorou a conversão alimentar. Iyeghe-

Erakpotobor (2012), ao estudar diferentes fontes de fibra em dietas para coelhos, entre eles o 

amendoim forrageiro, também concluíram que a substituição da forragem tradicional pelo 

referido ingrediente não alterou a massa final, o consumo de ração e o ganho médio diário de 

massa; 

- Bersim (Trifolium alexandrinum): também conhecido como berseem, é uma espécie 

largamente utilizada como fonte de fibra para coelhos no continente africano, principalmente 

no Egito. Trata-se de uma planta leguminosa exigente em termos de plantio e, 

consequentemente, custosa. Sua composição – com base na matéria seca – é de: 17% a 20% de 

proteína bruta, 24% a 28% de fibra bruta, 3% a 3,28 %de extrato etéreo e 12,70% a 13.80% de 

cinzas (FERNANDES; WADITAKE, 2006). 

Diversos estudos vêm buscando substitutos para o bersim nas dietas animais (KHOLIF 

et al., 2018; HAMED et al., 2018) e relatando que a substituição do referido ingrediente por 

resíduos da agricultura auxiliam na redução dos custos produtivos e na mitigação de impactos 

ambientais. Nesse aspecto, pesquisadores egípcios comprovaram a viabilidade técnica e 

econômica da substituição do feno de bersim por topos secos de beterraba açucareira e de BBD 

(GAAFAR et al., 2010; GAAFAR; EL-LATEIF; EL-RADI, 2014); 

- Cratília ou Camaratuba (Cratylia argentea): a Camaratuba também conhecida como 

Cratília ou Kuntze é uma leguminosa arbustiva, nativa, de ocorrência predominante no Cerrado 

da Região Centro-Oeste do Brasil (RAMOS; SOUZA; PIZARRO, 2003). Apresenta valor 

nutritivo superior ao da maioria das leguminosas arbustivas e contém apenas vestígios de 

taninos (CÂMARA, 2017). Conforme Santos (2007), essa leguminosa apresenta valor de 

proteína bruta entre 18% e 30% na matéria seca, sendo que Heinritz et al. (2012) citam o teores 

médios de 25,70%.  

De acordo com Ramos, Souza e Pizarro (2003), a planta pode ser disseminada através 

de sementes e é excelente estratégia para áreas degradadas, pois poucas tentativas não foram 

exitosas nas áreas de ocorrência da planta (regiões secas). Além disso, os referidos autores ainda 
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citam que as sementes são de fácil obtenção (colheita manual) e processamento (apenas 

necessita secagem ao sol e armazenamento em local seco e arejado). 

Em ensaios biológicos com coelhos, em que o feno de Kuntze foi utilizado para 

substituir 20% do feno de alfafa, constatou-se que o desempenho (ganho de massa corporal, 

consumo de ração diário, conversão alimentar e massa corporal final) não foi influenciado pela 

adição do feno das folhas de cratília (CÂMARA, 2017); 

- Leucena (Leucaena leucocephala): apresenta níveis de 23% de fibra bruta, 26% de 

fibra detergente ácido e 19% de proteína bruta (MACHADO et al., 2019). É uma ótima opção 

de volumoso de baixo custo para coelhos. Pode também ser utilizada como complemento de 

outras forragens menos nobres, tanto na forma de feno quanto úmida. Diversos estudos 

demonstram a viabilidade do uso desse vegetal na nutrição de coelhos devido ao fato de ser 

altamente palatável. 

Nesse viés, Magalhães et al. (2003) observaram que a adição de 20% e 40% de forragem 

de leucena aumentou, significativamente, os teores de proteína bruta da silagem de capim-

elefante (Pennisetum purpureum Schum) Também, Mtenga e Laswai (1994) citam que a 

utilização do feno de  Leucena em dietas para coelhos no nível de até 30% não altera o 

desempenho dos animais. Já Hafsa et al. (2016) citam que animais alimentados com feno de 

Leucena (nível de 30%) apresentam boa conversão alimentar, mas massa corporal final 

levemente menor (7%) em relação aos animais alimentados com beerseem (volumoso 

tradicionalmente utilizado no Egito em dietas para coelhos de corte); 

- Rami (Boehmeria nivea): o rami é um vegetal da família Urticaceae, utilizado como 

planta têxtil. Possui extraordinário potencial como fonte de fibra na alimentação de coelhos e 

outras espécies não ruminantes porque tolera condições menos favoráveis de crescimento, 

mantendo palatabilidade satisfatória e digestibilidade (FERREIRA; FERREIRA; 

CAVALCANTE, 1995). O rami apresenta, quando cortado com 80 centímetros, 19% de 

proteína bruta, 50% de fibra detergente neutro e 39% de fibra detergente ácido (TOLEDO et 

al., 2008). 

O rami é tradicionalmente utilizado como volumoso seco ou úmido na alimentação de 

coelhos de corte. No entanto, estudos recentes mostram a viabilidade do uso de silagens 

contendo rami. Segundo Ramírez e Hurtado (2016), silagens elaboradas a partir de associações 

de forrageiras (como rami) mantêm os valores nutricionais das mesmas, o que lhes possibilita 

compor dietas para coelhos de corte. Além disso, produz durante todo o ano, sendo que quatro 

cortes podem ser efetuados anualmente (Dados do laboratório de Cunicultura – UFSM) e em 

apenas 1m2 as plantas de rami produzem em torno de 2kg de massa verde com média de 16% 
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de matéria seca (quando cortados com altura de 80 cm). O cultivo deve ser feito por transplante 

(mudas) já que essa forrageira não apresenta boa disseminação por meio de sementes; 

- Casca de soja (Glycine max): a casca de soja é definida como um coproduto oriundo 

do processamento da soja que representa de 7% a 8% da massa do grão. Em geral, a casca de 

soja apresenta alto valor nutricional, com teores de 13% de proteína bruta, 62% de fibra 

detergente neutro e 46% de fibra detergente ácido na matéria seca (NATIONAL RESEARCH 

COUNCIL - NRC, 2007). O Brasil é mundialmente conhecido como grande produtor de soja, 

sendo que apenas na safra de 2018/2019 gerou cerca de 116,5 milhões de toneladas dessa 

leguminosa. Deste total, 44 milhões de toneladas foram destinadas ao consumo interno gerando, 

consequentemente, em torno de quatro milhões de toneladas de casca (COMPANHIA 

NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB, 2019). Figura, portanto, como alternativa 

mais sustentável e pouco onerosa de volumoso em dietas para coelhos. A inclusão da casca de 

soja, no nível de até 30%, substituindo o feno de alfafa, não interfere nas características da 

carcaça e do trato gastrointestinal e nos parâmetros bioquímicos de coelhos em fase de 

crescimento (KLINGER et al., 2015). Ainda, os coelhos toleram bem a palatabilidade da casca 

de soja. 

 

 

Tabela 2 – Teores de Matéria Seca (MS), Energia Bruta (EB), Proteína Bruta (PB), Fibra 

Bruta (FB), Fibra Detergente Ácido (FDA) e Fibra Detergente Neutro (FDN) do baraço de 

batata-doce (BBD) e de volumosos utilizados em dietas cunícolas 

Nomenclatura MS 

 (%) 

EB 

(Kcal/Kg) * 

PB  

(%)* 

FB  

(%)* 

FDA 

(%)* 

FDN 

(%)* Vulgar Científica 

BBD (seco) Ipomoea batatas 84,00 2.640 14,00 20,00 35,00 43,00 

Alfafa (feno) ¹ Medicago sativa 89,12 3.948 17,00 33,00 26,18 64,50 

Amendoim 

forrageiro ² 

Arachis sp 24,50 3.900 18,00 - 30,70 46,80 

Bersim ³ Trifolium Alexandrinum 12,00 4.200 18,00 26,00 30,00 47,00 

Cratília4 Cratylia argentea 94,00 4.124 18,00 23,00 23,50 56,30 

Leucena ¹ Leucena leucocephala 91,20 4.085 19,12 23,23 26,55 49,00 

Rami (feno)1,5 Bohemeria nivea 87,96 2.973 15,01 20,47 39,00 50,00 

Casca de soja¹ Glycine max 90,00 4.133 11,02 33,00 45,29 66,00 

* Valores com base na matéria seca. ¹ Adaptado de Machado et al. (2019). ² Adaptado de Silva et al. (2009). 

³Adaptado de Fernandes e Waditake (2006). 4 Adaptado de Heinritz et al. (2012) e Camara (2017). 5Adaptado 

de Toledo et al. (2008). 

 



27 

 

5 MATERIAL E MÉTODOS  

 

5.1 LOCAL E PERÍODO EXPERIMENTAL 

 

  O ensaio biológico foi realizado no Laboratório de Cunicultura do Departamento de 

Zootecnia da Universidade Federal de Santa Maria. As análises laboratoriais foram realizadas 

em parceria com os Laboratórios de Nutrição Animal do Departamento de Zootecnia da 

Universidade Federal de Santa Maria. As análises histológicas foram realizadas no Laboratório 

Histologia do Departamento de Morfologia da Universidade Federal de Santa Maria 

  

5.2 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL  

 

Foram realizados dois ensaios biológicos conduzidos em delineamento inteiramente 

casualizado, sendo o primeiro com três tratamentos e o segundo com cinco. Cada tratamento 

teve dez repetições nas quais cada animal foi considerado uma unidade experimental. 

Considerou-se como única fonte de variação a dieta. 

   

5.3 PREPARO DOS ALIMENTOS  

 

Os ingredientes utilizados foram analisados quanto à sua composição centesimal de 

acordo com as técnicas descritas pela Association of Official Agricultural Chemists (AOAC, 

1995).  Todas as rações experimentais foram produzidas no Laboratório de Cunicultura da 

Universidade Federal de Santa Maria. As dietas foram formuladas para atender as necessidades 

da categoria correspondente – coelhos na fase de crescimento – e fornecidas sob a forma 

farelada. Os ingredientes de cada ração experimental foram pesados e, posteriormente, 

misturados, até completa homogeneização (Figura 4). 
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Figura 4 – Ingredientes minutos antes da mistura 

 

 

Fonte: (A autora). 

 

É importante ressaltar que se optou pelo uso da ração farelada, pois o foco deste estudo 

foi a contribuição para o fomento da cunicultura de subsistência (criações familiares). Nese 

sentido, embora dietas fareladas para coelhos proporcionem pior conversão alimentar em 

comparação com as dietas peletizadas, é o recurso mais adequado para produtores com baixa 

entrada de capital nas propriedades. Assim, adaptaram-se comedouros (Figura 5) com tramas 

de arame, de modo que os animais não selecionassem as partículas mais palatáveis evitando o 

consequente desbalanceamento da dieta. As tramas ainda impedem que os animais revolvam a 

ração, impedindo o desperdício.   

 

Figura 5 – Modelo de comedouro adaptado para o uso de rações fareladas para coelhos 

 

 

Fonte: (Acervo do laboratório de Cunicultura – UFSM). 

 

O BBD utilizado foi obtido gratuitamente. O mesmo era proveniente de batatas-doces 

cultivadas para diversos estudos científicos, dentre eles a produção de biocombustíveis. O 

cultivar utilizado foi o BRS-Cuia, desenvolvido pela Empresa Brasileira de Pesquisa 
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Agropecuária Clima temperado (EMBRAPA - Clima Temperado) (CASTRO et al., 2011). O 

tempo entre o transplantio das mudas e a colheita do baraço variou de 110 a 130 dias.  

  

5.4 INSTALAÇÕES  

 

Os animais foram alojados individualmente em gaiolas de arame galvanizado, 

dimensões 50cm x 50 cm, em galpão padrão próprio para cunicultura (Figura 6).  As gaiolas 

foram equipadas cada uma com comedouro e bebedouro do tipo cerâmica.   

  

Figura 6 – Condições experimentais de coelhos sendo submetidos a dietas com diferentes 

níveis de baraço de batata-doce em substituição ao feno de alfafa 

 

 

Fonte: (A autora). 

 

5.5 ANIMAIS  

 

Foram realizados dois ensaios biológicos. No primeiro, foram utilizados 30 animais e, 

no segundo, 50. Em ambos os ensaios, a raça utilizada foi a Nova Zelândia Branco, com idade 

inicial de 35 dias, submetidos aos tratamentos até os 77 dias (primeiro ensaio) e 84 dias 

(segundo ensaio).  
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5.6 DIETAS  

 

O primeiro ensaio biológico constou de três dietas, sendo uma a controle (0BBD), 

elaborada com ingredientes convencionais, e os demais com níveis de 50% (50BBD) e 100% 

(100BBD) de substituição do feno de alfafa pelo baraço de batata-doce. As dietas utilizadas no 

primeiro ensaio biológico estão descritas na Tabela 3.  

 

Tabela 3 - Composição de dietas para coelhos na fase de crescimento com diferentes 

níveis de substituição do feno de alfafa pelo baraço de batata-doce (BBD) 

 

Ingredientes (%) Dietas  experimentais 

0BBD 50BBD 100BBD 

Milho 17,25 17,25 17,25 

Farelo de trigo 25,00 25,00 25,00 

Farelo de soja 45 17,50 17,50 17,50 

Óleo de soja 2,50 2,50 2,50 

Casquinha de arroz 6,00 6,00 6,00 

Feno de alfafa 30,00 15,00 - 

BBD - 15,00 30,00 

Fosfato bicálcico 0,80 0,80 0,80 

Calcário Calcítico 0,25 0,25 0,25 

Sal 0,50 0,50 0,50 

Premix* 0,20 0,20 0,20 

Composição nutricional (%) 

Matéria Seca 86,89 86,43 87,25 

Energia Bruta1 3.903 3.806 3.762 

Energia Digestível² 2.562 2.438 2.352 

Proteína Bruta 17,36 16,70 16,00 

Extrato Etéreo 4,79 5,00 5,21 

Fibra Bruta 15,20 13,82 12,46 

Fibra Detergente Neutro 37,45 34,30 31,15 

Fibra Detergente Ácido 16,48 17,85 19,18 

Cinzas 7,45 9,13 10,79 

Cálcio  0,86 0,80 0,88 

Fósforo 0,48 0,47 0,55 
0BBD: dieta sem inclusão de BBD; 50BBD: dieta com 50% de BBD em substituição ao feno de alfafa. 

100BBD: dieta com 100% de BBD em substituição ao feno de alfafa. *Composição do premix: por 

quilograma de dieta: Vitamina A: 600.000 IU; Vitamina D: 100.000 IU; Vitamina E: 8.000; Vitamina K3: 

200 mg; Vitamina B1: 400 mg; Vitamina B2: 600 mg; Vitamina B6: 200 mg; Vitamina B12: 2.000 mg; 

Ácido Pantotênico 2.000 mg; Colina: 70.000 mg; Fe: 8.000 mg; Cu: 1.200 mg; Co: 200 mg; Mn: 8.600 

mg; Zn 12:000 mg; I: 65 mg; Se: 16 mg. 1 Valor expresso em Kcal/kg e calculado com base na equação: 

57,2*Proteína Bruta (%) +95*Extrato Etéreo (%) + 48* Fibra Bruta (%) + 41*Extrativos não Nitrogenados 

(%). ² Valor expresso em Kcal/kg e calculado com base na equação: Kcal/kg MS x (84,77 – 1,16 x 

FDA%MS)/100 (De Blas et al., 1984). 
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O segundo ensaio biológico, constou de cinco tratamentos, sendo um o tratamento 

controle (T0BBD), idêntico ao do primeiro ensaio, e os demais com níveis de 25% (25BBD), 

50% (50BBD), 75% (75BBD) e 100% (100BBD) de substituição do feno de alfafa pelo baraço 

de batata-doce (Tabela 4).  

 

Tabela 4 - Composição de dietas para coelhos na fase de crescimento com diferentes níveis 

de substituição do feno de alfafa pelo baraço de batata-doce (BBD) 

 

Ingredientes (%) 
Dietas experimentais 

0BBD 25BBD 50BBD 75BBD 100BBD 

Milho  17,25 17,25 17,00 17,00 16,75 

Farelo de Trigo 25,00 25,00 24,75 24,75 24,50 

Farelo de soja 45 17,50 17,50 18,00 18,00 18,50 

Óleo de soja 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

Casca de arroz 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

Feno de alfafa 30,00 22,50 15,00 7,50 - 

BBD - 7,50 15,00 22,50 30,00 

Fosfato bicálcico 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

Calcário calcítico 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Sal 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Premix* 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Composição nutricional (%) 

Matéria Seca 81,68 81,76 81,83 81,90 81,97 

Energia Bruta¹ 3.612 3.577 3.587 3.572 3.560 

Energia Digestível² 2.371 2.320 2.300 2.261 2.227 

Proteína Bruta  17,84 17,65 17,63 17,44 17,43 

Extrato Etéreo 2,05 2,06 2,07 2,08 2,08 

Matéria Mineral 5,91 6,15 6,41 6,65 6,91 

Fibra Bruta 15,20 14,50 13,82 13,15 12,46 

Fibra Detergente Neutro 37,45 35,87 34,21 32,64 31,00 

Fibra Detergente Ácido 16,48 17,15 17,81 18,49 19,15 
0BBD: dieta sem inclusão de BBD; 25BBD, 50BBD, 75BBD e 100BBD: dietas com 25%, 50%, 75% e 100% 

de BBD em substituição ao feno de alfafa respectivamente. *Composição do premix: por quilograma de dieta: 

Vitamina A: 600.000 IU; Vitamina D: 100.000 IU; Vitamina E: 8.000; Vitamina K3: 200 mg; Vitamina B1: 

400 mg; Vitamina B2: 600 mg; Vitamina B6: 200 mg; Vitamina B12: 2.000 mg; Ácido Pantotênico 2.000 mg; 

Colina: 70.000 mg; Fe: 8.000 mg; Cu: 1.200 mg; Co: 200 mg; Mn: 8.600 mg; Zn 12:000 mg; I: 65 mg; Se: 16 

mg. 1 Valor expresso em Kcal/kg e calculado com base na equação: 57,2*Proteína Bruta (%) + 95*Extrato 

Etéreo (%) + 48* Fibra Bruta (%) + 41*Extrativos não Nitrogenados (%).² Valor expresso em Kcal/kg e 

calculado com base na equação: Kcal/kg MS x (84,77 – 1,16 x FDA%MS)/100 (De Blas et al., 1984). 
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As dietas experimentais, em ambos os ensaios, foram fornecidas à vontade, assim como 

a água. Produtos sintéticos como, aminoácidos, estabilizantes, conservantes e antibióticos não 

foram adicionados à agua e nem às rações. Também não se utilizou iluminação artificial em 

nenhum momento dos ensaios.   

 

5.7 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 

 

Em cada ensaio biológico, foram realizadas diversas pesagens dos animais. O primeiro 

ensaio contou com quatro pesagens: uma inicial, aos 35 dias, duas intermediárias, aos 49 e 63 

dias, e uma final, aos77dias. O segundo ensaio contou com cinco pesagens: uma inicial, aos 35 

dias, três intermediárias, aos 49, 63 e 77 dias, e uma final, aos 84 dias. As pesagens sempre 

foram efetuadas sempre entre às 7 e às 9 horas da manhã.   

Nas mesmas manhãs da pesagens, a quantidade de ração consumida era avaliada. Para 

tal, no início de cada período, forneceu-se uma quantidade conhecida de ração e, ao final, as 

sobras foram quantificadas. As pesagens dos animais e das rações forneceram dados para 

calcular os parâmetros de desempenho de massa corporal do animal vivo, ganho de massa, 

ganho médio diário de massa, consumo de ração e conversão alimentar. 

 

5.8 ABATE 

 

Ao final do período experimental, os animais foram abatidos. No primeiro ensaio 

biológico, analisou-se apenas os dados de carcaça, peles e metabolismo hepático. No segundo 

ensaio, ainda analisou-se o sangue, as enzimas digestivas e a histologia intestinal.   

  

5.9 ANÁLISES SANGUÍNEAS 

 

Ao final do segundo ensaio biológico, amostras de sangue foram coletadas. Avaliou-se 

parâmetros metabólicos como colesterol total, triglicerídeos, proteína total, albumina, 

aspartato-aminotransferase, alanina-aminotransferase e glicose, utilizando kits comerciais com 

referência número 76, 87, 99, 19, 108,109, 133, respectivamente, da marca Labtest (Lagoa 

Santa, Brasil). O colesterol-VLDL (CVLDL) e o colesterol-LDL (CLDL) foram calculados de 

acordo com as seguintes fórmulas, respectivamente: 
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𝐶𝑉𝐿𝐷𝐿 =  
𝑇𝑟𝑖𝑔𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟í𝑑𝑒𝑜𝑠

5
 

 

𝐶𝐿𝐷𝐿 = 𝐶𝑜𝑙𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑜𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐶𝐻𝐷𝐿 −  
𝑇𝑟𝑖𝑔𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟í𝑑𝑒𝑜𝑠

5
 

 

5.10 ANÁLISES POST-MORTEM 

 

Para averiguar a quantidade de gordura e proteína da carne, foi utilizado o 

bioimpedômetro no primeiro ensaio e análises centesimais no primeiro e segundo. No segundo 

ensaio, a cor da carne foi avaliada por colorímetro digital FRU® WF-WR10QC com abertura 

de 8 mm e iluminação D65. Tomou-se seis medições em cada amostra (MANCINI et al., 2019) 

em dois músculos (3 medições em cada ponto): Longissimus dorsi e Gluteo maximo. Adotou-

se a escala CIELab, em que se obteve a luminosidade (L*) e os ângulos de tonalidade verde e 

vermelho (a*) e azul e amarelo (b*) (Commission Internationale de l'Eclairage – CIE, 1976). 

As diferenças entre as colorações (ΔE) foram calculadas através da seguinte equação:  

 

𝛥𝐸1−2 =  √(𝑎1
∗ − 𝑎2

∗)2 + (𝑏1
∗ − 𝑏2

∗)2 + (𝐿1 − 𝐿2)² 

 

Onde L1, a1*,  b1*, e  L2 ,  a*2,  b*2  são os valores de dois grupos experimentais distintos. O ΔE igual a 2,3 unidades 

corresponde à menor diferença entre tons de cores perceptíveis ao olho humano; portanto, apenas variações 

maiores são consideradas discerníveis (MANCINI et al., 2019). 

 

Para as análises histológicas, os intestinos foram coletados e armazenados em formol 

10% para fixação. Na sequência, foram clivados, lavados com álcool e emblocados em parafina. 

Os blocos foram cortados em micrótomo rotativo e as lâminas coradas com Hematoxina e 

Eosina. 

Porções do intestino foram utilizadas no segundo ensaio biológico para quantificar as 

enzimas tripsina e quimotripsina. A análise seguiu a metodologia proposta por Hummel (1959). 

Ainda no fígado, a concentração de glicose foi determinada pelo método descrito por Park e 

Johnson (1949). A concentração de glicogênio hepático foi obtida a partir da metodologia de 

Bidinotto, Moraes e Souza (1998). 
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 5.11 ANÁLISE DO PELO 

 

Durante o segundo ensaio biológico, a coloração dos pelos foi avaliada em dois períodos 

distintos (aos 77 e aos 84 dias de idade dos animais). O equipamento utilizado foi o mesmo 

para mensurar a coloração da carne (descrito no item 5.10). Ainda, o comprimento dos pelos 

foi avaliado ao final do ensaio (aos 84 dias de idade dos animais) através de secção de uma 

pequena porção de pelos da região da nuca. O comprimento dos pelos foi mensurado utilizando 

paquímetro digital.  

 

5.12 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

  

Os resultados obtidos foram submetidos a teste para detecção de valores anômalos 

(outlier). Após, os dados foram comparados através de análise de variância das médias, seguida 

pelo teste Tukey a 5% de significância. Análises de regressão foram utilizadas apenas no 

segundo ensaio, com o intuito de averiguar o melhor nível de inclusão do baraço de batata-doce 

nas dietas.  

 

5.13 ESTIMATIVA DE CUSTOS 

 

O estudo econômico foi realizado com base nos custos operacionais efetivos e 

rentabilidade de cada um dos ensaios conduzidos. No primeiro ensaio biológico, para a maioria 

dos ingredientes, os valores utilizados foram retirados do banco de dados do Instituto de 

Economia Agrícola (IEA, Abril/2018). No entanto, os valores para a casca de arroz, feno de 

alfafa e baraço de batata-doce foram definidos considerando o mercado no município de Santa 

Maria, Rio Grande do Sul, (Abril/2018), já que não constavam na referida plataforma (Tabela 

5). 
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Tabela 5 - Valores dos ingredientes e composição das dietas utilizadas nos tratamentos (% 

da matéria natural) 

 

 

Ingredientes  

Valor Teor de baraço de batata-doce em substituição ao 

feno de alfafa  

R$/Kg  0 50 100 

Milho 0,60* 17,25 17,25 17,25 

Farelo de trigo 0,73* 25,00 25,00 25,00 

Farelo de soja 

46% 

1,40* 17,50 17,75 18 

Oleo de soja 2,00* 2,50 2,50 2,50 

Casca de arroz 0,10** 6,00 5,75 5,50 

Feno de alfafa 2,00** 30,00 15,00 - 

Baraço de batata-

doce 

0,30** - 15,00 30,00 

Fosfato bicálcico 6,00** 0,80 0,80 0,80 

Calcário calcítico 0,08* 0,25 0,25 0,25 

Sal 0,72* 0,50 0,50 0,50 

* Valor retirado do IEA (2018). **Valores com base no mercado da cidade de Santa Maria – RS. Adaptado de 

Klinger et al. (2018). 

 

Já no segundo ensaio biológico, para a maioria dos ingredientes, os valores utilizados 

foram retirados do banco de dados do Instituto de Economia Agrícola (IEA, Abril/2019). No 

entanto, os valores para a casca de arroz, feno de alfafa e baraço de batata-doce foram definidos 

considerando o mercado no município de Santa Maria, Rio Grande do Sul, (Abril/2019), já que 

não constavam na referida plataforma (Tabela 6).  
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Tabela 6 – Valores dos ingredientes e composição das dietas utilizadas nos tratamentos (% 

da matéria natural) 

 

Ingredientes 

Valor Teor de baraço de batata-doce em substituição ao feno de 

alfafa 

R$/Kg 0 25 50 75 100 

Milho 0,58* 17,25 17,25 17,00 17,00 16,75 

Farelo de trigo 0,98* 25,00 25,00 24,75 24,75 24,50 

Farelo de soja 

46% 

1,68* 17,50 
17,50 

18,00 
18,00 

18,50 

Oleo de soja 3,00* 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

Casca de arroz 0,10** 6,00 6,00 5,75 6,00 5,50 

Feno de alfafa 2,00** 30,00 22,50 15,00 7,50 - 

Baraço de 

batata-doce 

0,30** - 
7,50 

15,00 
22,50 

30,00 

Fosfato 

bicálcico 

6,00** 0,80 
0,80 

0,80 
0,80 

0,80 

Calcário 

calcítico 

0,10** 0,25 
0,25 

0,25 
0,25 

0,25 

Sal 0,84* 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

* Valor retirado do IEA (2019). **Valores com base no mercado da cidade de Santa Maria – RS. Adaptado de 

Klinger et al. (2019) 

 

O custo da dieta animal/dia (R$) foi calculado pela multiplicação da quantidade de 

alimento (ração) ofertado pelos seus respectivos preços (ESTREMOTE et al., 2013). O custo 

da dieta total por animal (ofertado/animal R$) foi calculado multiplicando o custo dos 

ingredientes pelo número de dias do ensaio biológico. O custo da dieta total (ofertada/kg 

produzido R$) foi realizado por meio da razão entre o custo total da dieta pela quantidade de 

quilos produzida durante os dias de ensaio biológico (ESTREMOTE et al., 2018).  

A análise econômica foi feita com base na metodologia de custo operacional efetivo de 

produção proposta por Matsunaga, Bemelamans e Toledo (1976), na qual os itens incluídos no 

custo de produção do quilo do coelho vivo foram divididos em: alimentação, mão de obra e 

outras despesas (5% do custo com a alimentação), sendo que o custo operacional efetivo/animal 

(R$) foi realizado pela somatória dos itens acima (ESTREMOTE et al., 2018). A margem de 

ganho por animal (R$) foi obtida pela subtração da receita animal pelo custo de cada animal. 
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6 RESULTADOS  

 

 Esta seção apresenta os resultados encontrados após realização dos dois ensaios 

biológicos e a análise do material coletado. Este capítulo foi subdivido artigos – que estão sob 

a forma de anexos – citados ao longo do texto. Portanto, abaixo será realizado um breve 

comparativo dos resultados dos dois ensaios biológicos (abordados mais profundamente nos 

anexos).   

 

6.1 DESEMPENHO ZOOTÉCNICO 

 

Os resultados do desempenho do primeiro ensaio biológico estão contidos no Anexo A, 

enquanto os do segundo estão contidos no Anexo D. Realizando análise comparativa nos dois 

ensaios, é possível verificar que o BBD não influiu nas variáveis de desempenho estudadas. No 

entanto, percebe-se que, à medida que o feno de alfafa é substituído pelo BBD, houve tendência 

à redução do consumo diário de ração (Figura 7). Essa redução, entretanto, ocorre apenas até 

os 63 dias, já que, após esse período, parece ter havido equiparação da quantidade de ração 

consumida.  

Quanto ao ganho de massa ao longo do período experimental, percebe-se que, no 

primeiro ensaio biológico, os animais foram desmamados com maior massa do que no segundo 

e, consequentemente, atingiram dois quilogramas mais jovens (Figura 8). Ainda é válido 

salientar que os animais alimentados com dietas em que 100% do feno de alfafa foi substituído 

por BBD, atingiram os 77 e os 84 dias com cerca de 130g e 140g a menos que os do grupo 

controle, respectivamente.  

É importante ressaltar que se optou pelo uso da ração farelada, pois como descrito na 

justificativa (Capítulo 3), o foco deste estudo foi a contribuição para o fomento da cunicultura 

de subsistência. Nese sentido, embora dietas fareladas para coelhos proporcionem pior 

conversão alimentar em comparação com as dietas peletizadas, é o recurso mais adequado para 

produtores com baixa entrada de capital nas propriedades. Assim, é provável que se as rações 

utilizadas nos ensaios fossem peletizadas, o desempenho zootécnico teria sido otimizado.  
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Figura 7 - Evolução do consumo diário de ração (expresso em gramas) de coelhos alimentados 

com níveis crescentes de substituição do feno de alfafa por baraço de batata-doce (BBD) em 

dois ensaio biológicos 

 

 

0BBD: dieta sem BBD; 25BBD, 50BBD, 75BBD e 100BBD: dietas com substituição de 25%, 50% 75% e 100% 

do feno de alfafa por BBD.  
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Figura 8 – Evolução da massa corporal (expressa em gramas) de coelhos alimentados com 

níveis crescentes de substituição do feno de alfafa por baraço de batata-doce (BBD) 

em dois ensaio biológicos. 

 

 

0BBD: dieta sem BBD; 25BBD, 50BBD, 75BBD e 100BBD: dietas com substituição de 25%, 50% 75% e 100% 

do feno de alfafa por BBD.  

 

6.2 RESPOSTAS HEMATOLÓGICAS E HEPÁTICAS  

 

As respostas hematológicas do uso do BBD estão expostas no Anexo E. Nesse sentido, 

destacam-se as reduções de triglicerídeos e de colesterol sanguíneo que o referido ingrediente 
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causou: de 89 mg/dL (triglicerídeos) e 17,85 mg/dL (VLDL-colesterol) no grupo controle para 

42 mg/dL (triglicerídeos) e 8,43 mg/dL (VLDL-colesterol) no grupo 100BBD. O mesmo efeito 

foi observado na aspartato-aminotransferase, que reduziu de 52,2 U/L (0BBD) para 38,5 U/L 

no grupo 100BBD.  

Não foram observadas diferenças nas outras variáveis hematológicas. Desse modo, o 

HDL-Colesterol, bem como a glicose, as proteínas sanguíneas e a alanina-aminotransferase se 

mantiveram estáveis.  

Quanto aos resultados das variáveis hepáticas estudadas (Anexo A), destaca-se, 

primeiramente, a redução da massa do fígado de acordo com o aumento da porcentagem de 

substituição do feno de alfafa pelo baraço de batata-doce. Esse fato pode ser explicado pela 

concentração de glicose encontrada no tecido hepático dos animais, que aumentou 

proporcionalmente à substituição (correlação positiva) (Anexo A). Nesse sentido, parece lógico 

supor que o baraço de batata-doce otimizou o aproveitamento de nutrientes. 

 

6.3 RESPOSTAS HISTOLÓGICAS ENZIMÁTICAS 

 

A histologia intestinal dos animais foi avaliada apenas no segundo ensaio biológico. A 

substituição do feno de alfafa por BBD causou efeito quadrático na altura das vilosidades 

intestinais (Figura 9), sendo igual no tratamento controle e 100BBD, mas menor no 50BBD 

(Anexo D). Isto quer dizer que, provavelmente, a conversão alimentar apresentou leve piora no 

50BBD por conta da menor superfície de contato entre o intestino e o quilo e consequente menor 

absorção. 

 

Figura 9 – Corte histológico de jejuno de coelhos alimentados com dietas contendo 

substituição do feno de alfafa por baraço de batata-doce (BBD) 

 

 

0BBD: dieta sem BBD; 25BBD, 50BBD, 75BBD e 100BBD: dietas com substituição de 25%, 50% 75% e 100% 

do feno de alfafa por BBD. 
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Já as enzimas digestivas (tripsina e quimotripsina) reduziram com a substituição do feno 

de alfafa pelo baraço de batata-doce (Anexo D). Ao mesmo tempo, a quantidade de proteína 

(albumina) presente no intestino aumentou. Esse resultado indica que o baraço de batata-doce 

contém fator inibidor de protease (Anexo D). 

 

6.4 CARCAÇA E CARNE 

 

Nenhuma diferença foi encontrada na composição centesimal da carne (Anexo A e 

Anexo C). A massa da carcaça e o rendimento também não apresentaram alterações (Anexo A). 

No segundo ensaio, em que a cor da carne foi mensurada através de colorímetro digital, não 

foram observadas diferenças nos índices a*, b* e L* (Anexo D). O ΔE, no entanto, foi 

ligeiramente maior que 2,3 unidades (menor diferença notável ao olho humano) entre o 75SPV 

e os outros tratamentos (Anexo D). Nesse viés, um esquema com a coloração da carne está 

exposto na Figura 10. 

 

Figura 10 – Representação cartesiana da coloração da carne de coelhos alimentados com 

níveis crescentes de substituição do feno de alfafa por baraço de batata-doce (BBD) 

 

0BBD: dieta sem BBD; 25BBD, 50BBD, 75BBD e 100BBD: dietas com substituição de 25%, 50% 75% e 100% 

do feno de alfafa por BBD.   

 

6.5 PELO E PELAGEM 

 

Não foi encontrada diferença no comprimento do pelo dos animais (Anexo F). Ao se 

realizar análise de correlação, obteve-se pequeno coeficiente (ρ) negativo. Nesse sentido, 

embora haja tendência em redução do comprimento dos animais alimentados com BBD, o que 
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é negativo para o mercado de confecções, essa tendência é extremamente tênue. Isso quer dizer 

que, a cada 1% de substituição do feno de alfafa por BBD, houve redução de 0.0027cm no 

comprimento do pelo, o que, embora seja matematicamente menor, é zootecnicamente 

inexpressivo.  

 

6.6 CUSTOS 

 

No primeiro ensaio biológico, as dietas experimentais 50BBD e 100BBD foram mais 

econômicas que a dieta controle (Anexo B). O custo por quilograma de dieta reduziu 

linearmente com a substituição do BBD. É importante frisar que o custo da dieta controle 

utilizada neste estudo é uma dieta caseira, ou seja, elaborada na propriedade sob a forma 

farelada. No entanto, se uma dieta comercial fosse utilizada como dieta controle, ter-se-ia 

diferenças mais expressivas no custo do quilograma da dieta. 

Quanto ao custo da alimentação para produção de um quilograma de animal vivo, 

considerou-se a conversão alimentar obtida no primeiro ensaio biológico (Anexo B). Sendo 

assim, o custo da alimentação para produção de um quilograma de coelho vivo foi cerca de 30% 

menor no grupo alimentado com a dieta 100BBD em comparação ao grupo controle (Anexo 

C). 

O segundo ensaio biológico apresentou resultados de custos idênticos ao primeiro 

ensaio. Esses resultados estão contidos no Anexo G. Destaca-se que, embora o peso final dos 

animais seja sutilmente menor que no tratamento 100BBD em relação ao controle, 

economicamente o tratamento 100BBD torna-se mais lógico. 
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7 DISCUSSÃO GERAL 

 

Durante o desenvolvimento deste estudo, foram abordados diversos efeitos do baraço 

de batata-doce em substituição ao feno de alfafa na alimentação de coelhos. Uma das 

justificativas deste trabalho foi avaliar a possibilidade da mitigação de impactos ambientais 

inerentes dos processos produtivos. Após o desenvolvimento, é possível concluir que há a 

possibilidade de implantar sistemas agropastoris – neste caso, batatas-doces e coelhos – de 

forma sustentável, ecologicamente correta e justa, tanto para o produtor, quanto para o meio 

ambiente. 

No contexto de criações sustentáveis, os coelhos figuram como modelo animal com a 

maior gama de produtos e subprodutos (carne, lã, pele, urina, esterco, entre outros) 

(MACHADO, 2014). A carne, de excelente qualidade nutricional, serve para consumo na 

propriedade (caso o abate não seja efetuado em frigorífico); a pele (couro) pode ser curtida e 

comercializada; as patas e as orelhas podem ser vendidas como amuletos de sorte; a cauda 

também pode ser comercializada para ser utilizada como adorno (KLINGER; TOLEDO, 2018). 

Ainda, a urina (rica em cálcio) e as fezes (ricas em NPK) constituem excelente adubo orgânico. 

Até mesmo o sangue pode ser utilizado para fins condimentares. 

Em virtude de a cunicultura ocorrer, majoritariamente, em propriedades familiares, tanto 

no Brasil como em outros países em desenvolvimento, é indispensável a gestão consciente dos 

recursos, visando, dessa forma, à conservação do ambiente produtivo. De acordo com Klinger 

(2016), o consórcio de culturas, como olericultura/cunicultura, auxilia na minimização de 

perdas, não só das olerícolas (partes foliares), mas também dos coelhos (esterco). 

Os coelhos, de acordo com Klinger (2016) e Sordi (2016) por serem consumidores 

primários, adaptam-se bem a, praticamente, qualquer resíduo de culturas temporárias, 

sobretudo aqueles de olericultura e floricultura, pois são pouco lignificados e possuem níveis 

satisfatórios de proteína bruta (10,5 – 18%). Ainda, convertem bem componentes vegetais em 

carne e conseguem, com rações fareladas (que têm baixo custo de produção), apresentar 

conversão alimentar de 2,8:1. 

Todavia, devem ser observados possíveis efeitos negativos nos “novos ingredientes”, 

como a presença de fatores antinutricionais, que comprometem o desempenho dos animais, bem 

como a palatabilidade da dieta. No caso do baraço de batata-doce, fatores inibidores de enzimas 

proteolíticas são mencionados na literatura (YET et al., 1997). Recomenda-se, portanto, estudo 

criterioso para a introdução segura desses resíduos nas dietas animais. 
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É pertinente citar que mais de 
2

3
 dos alimentos que consumimos são produzidos a partir 

da agricultura familiar. No entanto, o número de trabalhos acadêmicos para subsidiar os meios 

produtivos familiares apresenta proporções bem menores. Nesse viés, mesmo que exista a 

crença no potencial da agricultura familiar para o fortalecimento do país e o desejo de se aplicar 

no campo os estudos desenvolvidos nas universidades, os mesmos são insuficientes às 

abordagens nesse sentido. 

No Brasil, o sistema legal impõe mais empecilhos para os produtores rurais. Nesse 

ponto, salienta-se a dificuldade do país em ceder soberania aos produtores familiares, 

burocratizando cada vez mais as atividades rurais. O produtor não pode comercializar 

diretamente seus produtos, com base em argumentos vagos que não são sustentados no método 

científico e sim na crença de que esse ato possa ferir a segurança alimentar da população. O 

distanciamento da população urbana dos processos produtivos é evidente, o que dificulta ainda 

mais a implementação de abordagens interdisciplinares (SORDI, 2016). Precisamos rever 

condutas sociais e políticas, em especial para que o produtor deixe de ser apenas mais um elo 

no processo e se torne protagonista de sua vida e profissão. 

Como sugestão de trabalhos futuros, destaca-se a alimentação dos animais com baraço 

de batata-doce obtido com menor intervalo entre transplantio e colheita. Isso porque alguns 

fatores antinutricionais observados neste estudo – que utilizou o baraço colhido entre 110 e 130 

dias após o plantio – podem ser reduzidos se o intervalo for menor (90 dias). A modificação do 

cultivar também poderia acarretar diferentes resultados, sendo passível de investigação. 

É possível que estudos semelhantes sejam desenvolvidos com outras espécies animais 

que são alimentadas, majoritariamente, com feno de alfafa. Um exemplo são os porquinhos-da-

índia, animais nativos da região andina e utilizados para subsistência de inúmeras famílias da 

região. Por justaposição, nessa região também se tem a cultura de cultivo de batatas-doces, o 

que torna a sugestão conveniente e aplicável. 
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8 CONCLUSÃO GERAL 

 

Conclui-se, com base no desempenho animal – em especial a conversão alimentar – e 

no custo de produção, que o baraço de batata-doce pode substituir o feno de alfafa com sucesso 

em dietas para coelhos. Como sugestão de trabalhos futuros, destaca-se a utilização de baraço 

obtido com menor intervalo entre transplantio e colheita e o uso de outras espécies animais. 
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 ANEXO A - SWEET POTATO VINES IN DIETS FOR GROWING RABBITS ON 

PERFORMANCE, CARCASS CHARACTERISTICS AND MEAT QUALITY 

 

Abstract 

 The use of residues as substitutes for conventional ingredients in animal feed is a 

promising alternative able to reduce both costs and environmental pollution. This study aimed 

to evaluate the viability of using sweet potato vines (SPV) as a replacement for alfafa hay in 

diets for growing rabbits. The performance, carcass characteristics, meat composition and 

metabolic parameters of the liver were evaluated in 30 New Zealanad rabbits weaned at 35 

days old and average weight of 900 g. The animals were allotted into three dietary groups: 

0SPV, control diet without SPV; 50SPV, diet with 50% replacement of alfafa hay by SPV; 

100SPV, diet with 100% replacement of alfafa hay by SPV. The animals were slaughtered at 

77 days of age. The liver was collected for analysis of glucose and hepatic glycogen and meat 

samples were collected for analysis of the chemical composition. The data obtained were 

statistically compared by analysis of variance followed by the Tukey test (0.05). None of the 

analyzed variables presented differences. It can be concluded, therefore, that SPV may be 

used as a substitute for alfafa hay up to 100% in diets for rabbits without impairing the 

performance and meat composition. 
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ABSTRACT

The use of residues as substitutes for conventional ingredients in animal feed is a promising alternative able to reduce

both costs and environmental pollution. This study aimed to evaluate the viability of using sweet potato vines (SPV) as

a replacement for alfalfa hay in diets for growing rabbits. The performance, carcass characteristics, meat composition

and metabolic parameters of the liver were evaluated in 30 New Zealand rabbits weaned at 35 days old and an aver-

age weight of 900 g. The animals were allotted into three dietary groups: 0SPV, control diet without SPV; 50SPV, diet

with 50% replacement of alfalfa hay by SPV; 100SPV, diet with 100% replacement of alfalfa hay by SPV. The animals

were slaughtered at 77 days of age. The liver was collected for analysis of glucose and hepatic glycogen and meat

samples were collected for analysis of the chemical composition. The data obtained were statistically compared by

analysis of variance followed by the Tukey test (0.05). None of the analyzed variables presented differences. It can be

concluded, therefore, that SPV may be used as a substitute for alfalfa hay up to 100% in diets for rabbits without

impairing the performance and meat composition.

Key words: animal nutrition, by-products, rabbit farming.

INTRODUCTION

In Brazilian rabbit farming, various ingredients are

grown solely for the purpose of nourishing the ani-

mals, occupying areas that could be used for growing

food for the human population. Moreover, in devel-

oping countries, rabbits are usually geared for subsis-

tence, and the high cost of some ingredients, such as

alfalfa hay, hinder production. In this bias, several

studies have been carried out searching for alterna-

tive food sources, which are available locally and

economically viable for producers. (Akande 2015;

Klinger et al. 2017).

Alfalfa hay is the most widely used fiber source in

rabbit diets in Brazil (Scapinello et al. 2003) and can

account for up to 40% of dietary costs. Moreover, it

has similar composition to some agro-industrial resi-

dues, such as sweet potato vines (SPV: Ipomoea bata-

tas) which are common in Brazil. In 2012 alone,

Brazil produced more than 479 000 tons of sweet

potatoes for either human consumption or biofuel

production, comprising an area of approximately

46 000 hectares (IBGE 2012) and generating a large

amount of SPV which are usually discarded

(Gonc�alves Neto et al. 2011).

Recent studies highlight the use of agroindustrial

residues in animal production (Giordani Junior et al.

2014; Volpato et al. 2015; Klinger et al. 2017), abun-

dant in countries such as Brazil. Also, the use of SPV

in animal feed has been studied worldwide (Tamir &

Tsega 2010; Nguyen et al. 2012; Lochmann et al.

2013) as a promising way of minimizing environ-

mental liabilities resulting from the production of

sweet potatoes and also the productive costs of meat

and animal by-products.

Data on the inclusion of SPV in diets for rabbits are

still scarce and practically nonexistent in the literature.

In this context, the aim of this study was to evaluate

the weight gain, feed intake, feed conversion, carcass

characteristics, meat composition and metabolic param-

eters of the liver of rabbits submitted to different levels

of SPV as a replacement for alfalfa hay in their diets.
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MATERIALS AND METHODS

Animals and location

A total of 30 male and female White New Zealand

rabbits, weaned at 35 days old and weighing on

average 900 g, were randomly assigned, according to

weaning weight to one of the three experimental

groups (10 rabbits/diet). The individual cages mea-

sured 50 9 50 9 40 cm. Rabbits were offered ad libi-

tum one of the three experimental diets, until the

end of the experiment at 77 days of age. Fresh water

was always available. During the experiment, body

weight and feed consumption were registered

biweekly, in accordance with the guidelines for

applied nutrition experiments in rabbits (Fern�andez-
Carmona et al. 2005).

The experiment was carried out in March and

April 2017, in a rabbit breeding unit located at the

main campus of the Federal University of Santa

Maria (Brazil), located at 29°680 S latitude, 53°800 W
longitude. Animals were kept in a closed room with-

out temperature control and hygrometry. The aver-

age temperatures ranged from 15 to 26°C. No

artificial light schedule was applied.

Diets and feeding management

Three mash diets were formulated: the control diet

(0SPV) without dry SPV; 50SPV, experimental diet

with 50% SPVas alfalfa hay substitute; and 100SPV,

experimental diet with 100% SPV as alfalfa hay sub-

stitute. All SPV used in the 50SPV and 100SPV diets

were BRS Cuia (RNC-27.315) obtained from a farm

which focuses on biodiesel production. The vines

were previously dried in a forced-air circulation oven

at 52°C for 36 h and crushed with a mill. The SPV

were not submitted to any chemical processing.

Diets were formulated to contain a similar crude

protein and fiber content (Table 1) and to comply

with growth requirements for rabbits (Lounaouci-

Ouyed et al. 2014). Once formulated, the crude pro-

tein content, ether extract, crude fiber, ash, calcium

and phosphorus present in the diets were analyzed

at the Laboratory of Animal Nutrition of the Federal

University of Santa Maria, Brazil. No antibiotics or

synthetic amino acid supplementation were added to

the diets or water.

Slaughter and organ collection

Upon completion of the bioassay, animals were

stunned and slaughtered by jugular bleeding. The

carcass weight was obtained after the removal of the

skin, viscera (except liver and kidney), heads and

feet. Viscera used for analysis were weighed while

hot and immediately stored in containers with ice

for sequential analysis. The carcasses were also

submitted to chemical analysis to verify the contents

of dry matter, crude protein, fat and ashes at the

Laboratory of Animal Nutrition of the Federal

University of Santa Maria, Brazil.

The animals were slaughtered at 77 days of age

which is the standard slaughter age for rabbits in

Brazil. At this age the animals have 2–2.5 kg carcass

low fat content and good feed efficiency, thus ren-

dering the production economically viable.

This study was approved by the Biosecurity and

Ethics Committee, project filled under number 098/

2011.

Metabolic analysis

In the liver, glucose concentration was determined

by the Park and Johnson (1949) method. This

method consists of incubating a sample aliquot in a

medium containing potassium ferricyanide and

sodium carbonate, for 15 min in a boiling water

bath. Soon after, ferric ammonium sulphate and acid

solution with sodium lauryl sulphate was added. The

reading was performed in a spectrophotometer at

absorbance of 660 nm.

Liver glycogen was extracted hot and determined

according to the methodology described by Bidinotto

et al. (1998).

Table 1 Composition of diets for growing rabbits

Ingredients Experimental diets

0SPV 50SPV 100SPV

Corn 17.25 17.25 17.25

Wheat meal 25.00 25.00 25.00

Soy-bean meal 45 17.50 17.50 17.50

Soy-bean oil 2.50 2.50 2.50

Rice hulls 6.00 6.00 6.00

Alfalfa hay 30.00 15.00 —
Sweet potato vines — 15.00 30.00

Dicalcium phosphate 0.80 0.80 0.80

Calcitic limestone 0.25 0.25 0.25

Salt 0.50 0.50 0.50

Vitamin/mineral premix† 0.20 0.20 0.20

Nutritional levels in dry matter

Dry matter (%) 86.89 86.43 87.25

Crude protein (%) 17.36 16.70 16.00

Ether extract (%) 4.79 5.00 5.21

Crude fiber (%) 15.20 13.82 12.46

Crude ash (%) 7.45 9.13 10.79

Calcium (%) 0.86 0.80 0.88

Phosphorus (%) 0.48 0.47 0.55

0SPV: treatment without sweet potato vines; 50SPV: treatment

with sweet potato vines replacing 50% of alfalfa hay; 100SPV:

treatment with 100% sweet potato vines replacing alfalfa hay.

†Premix supplied per kg of diet; vitamin A 600 000 IU; vitamin D

100 000 IU; vitamin E 8000; vitamin K3 200 mg; vitamin B1

400 mg; vitamin B2 600 mg; vitamin B6 200 00 mg; vitamin B12

2000 mg; pantothenic acid 2000 mg; choline 70 000 mg; Fe

8000 mg; Cu 1200 mg; Co 200 mg; Mn 8600 mg; Zn 12 000 mg; I

65 mg; Se 16 mg.
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Statistical analyses

Data were analyzed in a completely randomized

design with the Statistical Analysis System (SAS

Institute Inc., Cary, NC, USA) using the general lin-

ear model (GLM procedure). The variance analysis

was performed with the diet as the sole source of

variation. Each animal was considered an experi-

mental unit. The means were compared by variance

analysis followed by Tukey test (P < 0.05).

RESULTS

Performance

Weight gain, feed conversion and daily feed intake

were similar in all three treatments (Table 2) in

which alfalfa hay was increasingly replaced by SPV.

Although a slight change in the chemical composi-

tion of the diets was observed (Table 1), the use of

SPV did not affect the nutrient levels required for

growing rabbits.

During the last growth phase (63–77 days) feed

conversion differed between the control group

(0SPV) and the other treatments (50SPV and

100SPV). This observation may indicate a drop in

food efficiency with the use of SPV with advancing

age of animals. However, it is worth noting that

this conversion factor did not affect the overall per-

formance of the animals (32–77 days), no differ-

ences in any of the studied parameters were

revealed.

Post-slaughter data

Regarding post-slaughter data (Table 3), the different

statistical methods did not alter the means in carcass

mass, skin mass, liver mass and chemical composi-

tion of the meat (dry matter, protein, fat and ashes).

However, notably liver weight decreased with the

inclusion of SPV. This can be explained by the con-

centration of glucose released in the hepatic tissue

that increased proportionally with the increase of

SPV in the diet. In this sense, the release of glucose

in the tissue was 2.35 lmol, 5.97 lmol and

7.85 lmol glucose released/g tissue for 0SPV, 50SPV

and 100SPV, respectively. The concentration of glu-

cose in the liver ranged from 5.6 mg/g in the control

group (0SLP) 4.43 mg/g in the 50SPV group and

4.07 mg/g in the 100SPV.

DISCUSSION

Performance

The acquired results are consistent with the objec-

tives recommended by the Food and Agriculture

Organization (FAO) of the United Nations (2014)

which states that soon there will be the need to

increase worldwide food production. Thus, it is

important to search for substitutes for costly ingredi-

ents, such as alfalfa hay, which require extensive

mobilization of land. It should be noted that SPV are

residues from sweet potatoes grown for human con-

sumption and show great potential of applicability

Table 2 Effects of replacing alfalfa hay with sweet potato vines on the performance of growing rabbit

Experimental diets P-value

0SPV 50SPV 100SPV

Live weight at 35 days (g) 913 � 72 896 � 30 885 � 41 0.60

Live weight at 49 days (g) 1382 � 82 1417 � 69 1338 � 141 0.46

Live weight at 63 days (g) 1772 � 100 1815 � 111 1720 � 163 0.45

Live weight at 77 days (g) 2188 � 126 2162 � 122 2058 � 197 0.32

Post-weaning phase (35–49 days)

Daily feed intake (g/day) 87.38 � 5.07 91.30 � 7.43 81.42 � 14.68 0.25

Daily weight gain (g/day) 33.49 � 5.56 37.18 � 4.48 32.38 � 10.21 0.51

Feed conversion ratio (g/g) 2.61 � 0.03 2.45 � 0.02 2.53 � 0.04 0.68

Intermediate phase (49–63 days)

Daily feed intake (g/day) 105 � 6 109 � 14 107 � 19 0.92

Daily weight gain (g/day) 27.89 � 2.19 28.41 � 3.62 27.30 � 5.3 0.90

Feed conversion ratio (g/g) 3.77 � 0.26 3.82 � 0.32 3.90 � 0.44 0.64

Final phase (63–77 days)

Daily feed intake (g/day) 101 � 27 115 � 13 115 � 10 0.33

Daily weight gain (g/day) 29.66a � 3.78 24.84b � 3.66 24.12b � 4.03 0.04

Feed conversion ratio (g/g) 3.41a � 1.28 4.64b � 0.72 4.75b � 0.62 0.04

Total trial period (35–77 days)

Daily feed intake (g/day) 98.03 � 6 105 � 10 101 � 10 0.48

Daily weight gain (g/day) 30.35 � 2.93 30.14 � 2.69 28.00 � 4.08 0.46

Feed conversion ratio (g/g) 3.22 � 0.51 3.48 � 0.23 3.60 � 0.26 0.32

0SPV: treatment without sweet potato vines; 50SPV: treatment with sweet potato vines replacing 50% of alfalfa hay; 100SPV: treatment

with 100% sweet potato vines replacing alfalfa hay. Average values in tables are accompanied by the standard deviation. a,bMean values in

the same row with a different superscript differ at P < 0.05.
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and conversion efficiency in animal protein, as

demonstrated by this study. Its use as a substitute for

alfalfa hay meets the requirements recommended by

the FAO of the United Nations (2014), assisting in

the better use of agricultural biomass and promoting

environmental mitigation.

The benefits of including SPV in animal feed have

been documented in numerous studies over the last

5 years. However, studies similar to ours, where

50% and 100% of alfalfa hay were replaced by SPV

in diets for growing rabbits are still non-existent. For

this reason, it is necessary to compare data with sim-

ilar studies such as Elamin et al. (2011) where three

diets for growing rabbits with different sources of

fiber, including SPV, were analyzed. The authors

concluded based on performance data the use of said

ingredient is viable.

Klinger et al. (2017) in a biological assay with grow-

ing rabbits studied increasing levels of SPV as a replace-

ment for alfalfa hay (10 and 15% replacement) and

concluded that up to 15% SPV can successfully replace

alfalfa in diets for growing rabbits. The study did not

indicate differences in animal performance (weight

gain, feed intake and feed conversion) and pointed out

that SPV are residues of the production of potatoes des-

tined for human consumption and production of biofu-

els. Thus, there is great potential of applicability and

efficiency of conversion of agricultural biomass into

animal proteins of high quality and low cost.

In this context, Luyen and Preston (2012) have

studied the effects of feed intake, average daily gain

and feed conversion in rabbits submitted to two

feeding systems: SPV supplemented with rice husks;

and guinea grass with commercial concentrate at dif-

ferent levels. These authors have concluded that

with treatments containing SPV and rice husks, the

animals were able to achieve higher rates of growth

and feed conversion than with treatments containing

guinea grass and concentrate. In contrast, feed

conversion was the same for both treatments regard-

less of supplementation level.

Also, Abonyi et al. (2012) followed the develop-

ment and growth of 45 weaned rabbits and distributed

in five treatments containing different levels of sweet

potato leaves (SPL) and pelleted concentrate (PCF): T1

(0% SPL and 100% PCF); T2 (25% SPL, 75% PCF);

T3 (50% SPL, 50% PCF); T4 (75% SPL, PCF 25%);

and T5 (SPL 100%, PCF 0%), respectively. The

authors concluded that rabbits in groups T1 and T3

had higher final body weight and weight gain.

Still in a biological assay with swine, Ty et al.

(2007) studied the effect of diets with different types

of bulky ingredients, including SPL. They concluded

that pigs fed SPL had weight gain and performance

parameters similar to those fed with other ingredi-

ents (such as grape and mulberry). R�egnier et al.

(2012) suggest that it is possible to replace some of

the conventional protein sources, such as soybean

meal with tropical foliage, in diets for growing pigs.

In addition, Tamir and Tsega (2010) studying

chickens supplemented with different levels of dry

SPL concluded that their inclusion at levels up to

1% in dry matter can be considered the optimal level

of supplementation when birds are sold based on live

weight. These authors also mention that if birds are

sold eviscerated, the inclusion of up to 1.5% of dry

matter may be economically viable, as it allowed for

larger carcass yield components.

Post-slaughter data

Klinger et al. (2017) in a study that evaluated the car-

cass, heart and liver weight of rabbits fed different

levels (10% and 15%) of SPV used as alfalfa hay sub-

stitute, found that the treatments did not alter the

weight of the carcass or the heart. The authors fur-

ther cite that bio-impedance analysis of the carcass

indicated no difference in percentages of fat and pro-

tein in meat. However, the liver weight was statisti-

cally lower in animals from treatment with 10% of

SPV. Regarding the composition of the meat, Gaafar

et al. (2014), when studying the replacement of 50%

and 100% of the traditional source of fiber (Berseem

hay) by ensiled SPV, found very similar values for

the protein and fat content: 21.68% and 11.33% in

the control treatment; 22.78% and 11.56% in treat-

ment with 50% ensiled of SPV; and 22.41% and

11.75% in treatment with 100% ensiled SPV. These

values differ from those obtained in our study

probably due to the cut used for the analysis of the

chemical composition.
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ANEXO B - BARAÇO DE BATATA-DOCE COMO REDUTOR DE CUSTOS EM 

DIETAS PARA COELHOS 

  

Abstract 

 The objective of this study was to evaluate the economic feasibility of using sweet potato 

vines (SPV) to replace alfafa hay (AF) in diets for growing rabbits. Three experimental diets 

were formulated and had their cost calculated: without inclusion of SPV; 50% replacement of 

the AH by SPV; and 100% replacement of AH by SPV. A biological assay was performed with 

30 rabbits, weaned with 35 days old, divided into three groups, each group submitted to one of 

the experimental diets. The assay lasted 49 days. Feed intake and weight gain data were 

periodically recorded for feed conversion (FC) calculation. At the end of the assay on the basis 

of the feed kilogram cost and kilogram of live rabbit (KLR) was calculated. Diets 0SPV, 50 SPV 

and 100SPV presented a cost of R$ 0,93; R$ -,78 and R$ 0,63 respectively. The CA was 3.3; 3.5 

and 3.6 in the 0SPV, 50SPV and 100SPV groups. The KLR was R$ 3,56, R$ 2,96 and R$ 2,30 

in the groups 0SPV, 50 SPV and 100SPV. It is concluded from the FC and the KLR that the BBD 

can replacement up to 100% the AH and thus composing 30% of the diet of cutting rabbits in 

the growth phase. 
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BARAÇO DE BATATA DOCE COMO REDUTOR 
DE CUSTOS EM DIETAS PARA COELHOS

Ana Carolina Kohlrausch Klinger
Doutoranda em Produção Animal da Universidade 

Federal de Santa Maria, Santa Maria, Brasil. 

Diuly Bortoluzzi Falcone
Mestranda em Produção Animal da Universidade 

Federal de Santa Maria, Santa Maria, Brasil. 

Geni Salete Pinto de Toledo
Professora, Doutora e Pesquisadora da 

Universidade Federal de Santa Maria, Santa 
Maria, Brasil. 

Leila Picolli da Silva
Professora, Doutora e Pesquisadora da 

Universidade Federal de Santa Maria, Santa 
Maria, Brasil. 

RESUMO: O objetivo deste trabalho foi estudar 
a viabilidade econômica do uso do baraço de 
batata-doce (BBD) em substituição ao feno de 
alfafa (FA) em dietas fareladas para coelhos 
de corte. Três dietas experimentais foram 
formuladas e tiveram seu custo calculado: sem 
inclusão de BBD; 50% de substituição do FA por 
BBD; e 100% de substituição do FA por BBD. 
Após, conduziu-se ensaio biológico com 30 
coelhos, com idade inicial de 35 dias, divididos 
em três grupos, cada grupo submetido a uma 
das dietas experimentais. O ensaio teve duração 
de 49 dias. Os dados de consumo de ração e 
ganho de peso foram anotados periodicamente 
para cálculo da conversão alimentar (CA). Ao 

final do ensaio com base no custo do quilo da 
ração e da CA calculou-se o custo para produzir 
um quilo de coelho vivo (QCV). As dietas 0BBD, 
50BBD, e 100BBD apresentaram custo de 
R$0,93; R$0,78; e R$0,63 respectivamente. A 
CA figurou em 3,3; 3,5 e 3,6 nos grupos 0BBD, 
50BBD e 100BBD. O QCV foi de R$3,56, R$2,96 
e R$2,30 nos grupos 0BBD, 50BBD e 100BBD. 
Conclui-se com base na CA e no QCV que o 
BBD pode substituir até 100% o FA e compondo 
assim 30% da dieta de coelhos de corte na fase 
de crescimento. 
PALAVRAS-CHAVE: Cunicultura, Nutrição 
Animal, Resíduos.

ABSTRACT: The objective of this study  was 
to evaluate the economic feasibility of using 
sweet potato vines (SPV) to replace alfalfa 
hay (AF) in diets for growing rabbits. Three 
experimental diets were formulated and had 
their cost calculated: without inclusion of SPV; 
50% replacement of the AH by SPV; and 100% 
replacement of AH by SPV. A biological assay 
was performed with 30 rabbits, weaned with 35 
days old, divided into three groups, each group 
submitted to one of the experimental diets. The 
assay lasted 49 days. Feed intake and weight 
gain data were periodically recorded for feed 
conversion (FC) calculation. At the end of the 
assay on the basis of the feed kilogram cost and 
the CA the cost for producing one kilogram of 
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live rabbit (KLR) was calculated. Diets 0SPV, 50SPV, and 100SPV presented a cost 
of R $ 0.93; R $ 0.78; and R $ 0.63 respectively. The CA was 3.3; 3.5 and 3.6 in the 
0SPV, 50SPV and 100SPV groups. The KLR was R $ 3.56, R $ 2.96 and R $ 2.30 in 
the groups 0SPV, 50SPV and 100SPV. It is concluded from the FC and the KLR that 
the BBD can replacement up to 100% the AH and thus composing 30% of the diet of 
cutting rabbits in the growth phase.
KEYWORDS: Animal Nutrition, Rabbits Breeding, Residues.

1 |  INTRODUÇÃO

Na criação de coelhos, o custo da alimentação compreende cerca de 75% do 
custo total de produção. Assim, a busca por ingredientes alternativos, como resíduos 
agrícolas, é uma alternativa para tornar a criação de coelhos menos onerosa (MOLINA 
et al., 2015). Além disto, utilizar resíduos da agricultura em dietas para animais, reduz 
impactos ambientais, pois, minimiza a mobilização de áreas de terras que poderiam 
estar sendo destinadas para plantio de alimentos para o consumo humano. 

Atualmente, o ingrediente mais oneroso utilizado em dietas para coelhos é o 
feno de alfafa (PINHEIRO et al., 2018), que representa entre 1/3 e 1/2 do valor total da 
ração. Trata-se de um volumoso exigente em termos de cultivo, e que apresenta preços 
variáveis ao longo do ano, podendo custar até R$2,10 o quilograma. É largamente 
utilizado, pois, apesar de custoso, apresenta considerável teor de proteína (em torno 
de 20%) e ótima palatabilidade para os animais.

Nesse sentido, o baraço de batata-doce, habitualmente descartado, possui 
características similares as do feno de alfafa. Apresenta características favoráveis 
para ser utilizado como volumoso em dietas cunícolas, como: 16-18% proteína bruta, 
21% de fibra bruta, 3-4% de extrato etéreo, além de apresentar na parte foliar grande 
quantidade de antioxidantes minerais como K, P, Ca, Mg, Fe, Mn e Cu (SUN et al., 
2014).

Dados acerca de custos produtivos na criação de coelhos são escassos e 
praticamente inexistentes no Brasil. Desta forma, faz-se necessários estudos que 
subsidiem os meios científico, acadêmico e produtivo. Diante do exposto, o objetivo 
deste trabalho foi avaliar a viabilidade econômica do uso do baraço de batata-doce 
(BBD) em substituição ao feno de alfafa (FA) em dietas para coelhos de corte.

2 |  MATERIAIS E MÉTODOS

Foram formuladas três dietas experimentais fareladas, sendo elas: sem inclusão 
de BBD, 50% de substituição do FA por BBD, e 100% de substituição do FA por BBD 
(Tabela 1). O custo de cada uma das dietas foi calculado. Conduziu-se então, ensaio 
biológico com 30 coelhos, da raça Nova Zelândia Branco, com idade inicial de 35 
dias divididos em três grupos com base no peso ao desmame, sendo cada grupo 
submetido a uma das três dietas experimentais.
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Dietas experimentais
Ingredientes (%) 0BBD 50BBD 100BBD
Alfafa 30,00 15,00 -
BBD* - 15,00 30,00
Farelo de Trigo 25,00 25,00 25,00
Farelo de Soja 17,75 17,75 17,75
Milho 17,25 17,25 17,25
Casca de arroz 6,00 6,00 6,00
Óleo de soja 2,50 2,50 2,50
Sal 0,50 0,50 0,50
Premix 0,20 0,20 0,20
Calcário calcítico 0,80 0,80 0,80
Fosfato 0,20 0,20 0,20
Total 100,00 100,00 100,00
* BBD = Baraço de Batata-doce. 0BBD: Dieta sem inclusão de BBD; 50BBD e 100BBD: 
Dietas com substituição de 50 e 100% do feno de alfafa pelo baraço de batata-doce.

Tabela 1- Composição de dietas para coelhos de corte com substituição crescente do feno de 
alfafa pelo baraço de batata-doce

O ensaio teve duração de 42 dias. Os dados de consumo de ração e ganho de 
peso foram anotados e tabulados com a finalidade de calcular a conversão alimentar 
(consumo de ração/ganho de peso). Ao final do ensaio, o custo para produzir um 
quilograma de coelho vivo foi calculado. Os preços utilizados para os ingredientes 
tiveram como base os valores praticados no mercado agropecuário de Santa Maria no 
mês de março de 2018 sendo: Feno de alfafa = R$1,50; Farelo de soja = R$1,05; Milho 
= R$0,37; Farelo de trigo = 0,462; Óleo =R$2,20; Sal = R$1,00; Premix = R$100,00; 
Calcário calcítico = R$0,13; Fosfato bicálcico = R$1,30; Casquinha de arroz e baraço 
de batata-doce = R$0,00.

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO

As dietas experimentais 50BBD e 100BBD foram mais econômicas que a 
dieta 0BBD (Tabela 2). O custo por quilograma de dieta reduziu linearmente com a 
substituição do BBD sendo que a dieta controle apresentou custo de R$1,08 enquanto 
as dietas 50BBD e 100BBD figuraram em R$0,85 e R$0,63. 

Custo dos ingredientes em um quilo de dieta (R$)
Ingredientes 0BBD 50BBD 100BBD
Alfafa 0,45 0,225 -
BBD* - - -
Farelo de Soja 0,18375 0,18375 0,18375
Milho 0,063825 0,063825 0,063825
Farelo de Trigo 0,1155 0,1155 0,1155
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Óleo de soja 0,055 0,055 0,055
Sal 0,005 0,005 0,005
Premix 0,2 0,2 0,2
Calcário 0,000325 0,000325 0,000325
Casca de arroz - - -
Fosfato 0,0104 0,0104 0,0104
Total 1,08 0,85 0,63
* BBD = Baraço de Batata-doce. 0BBD: Dieta sem inclusão de BBD; 50BBD e 100BBD: 
Dietas com substituição de 50 e 100% do feno de alfafa pelo baraço de batata-doce. 
Custo do quilograma dos ingredientes: Feno de alfafa = R$1,50; Farelo de soja = R$1,05; 
Milho = R$0,37; Farelo de trigo = 0,462; Óleo =R$2,20; Sal = R$1,00; Premix = R$100,00; 
Calcári = R$0,13; Fosfato bicálcico = R$1,30; Casquinha de arroz e baraço de batata-
doce = R$0,00.

Tabela 2- Custo de um quilograma de ração para coelhos de corte com substituição crescente 
do feno de alfafa pelo baraço de batata-doce

A conversão alimentar dos coelhos figurou em 3,3, 3,5 e 3,6 nos grupos 
experimentais 0BBD, 50BBD e 100BBD. Sendo assim, o custo para a produção de um 
quilograma de coelho vivo foi de R$3,56, R$2,96 e R$2,30 nos grupos 0BBD, 50BBD 
e 100BBD respectivamente. Em porcentagem o custo para produzir um quilograma de 
coelho vivo é 35% menor no grupo 100BBD em relação ao grupo controle.

Machado (2012) cita que há produtores que se uniram para fabricar a própria 
ração, tendo em vista que adquirir este insumo muitas vezes inviabiliza a produção. 
Desta forma, houve grande economia por parte dos mesmos, pois a alimentação dos 
animais representava cerca de 70% dos custos da produção. Militão (2011) também cita 
que no sistema cooperado, onde os produtores contrataram serviços de uma fábrica 
para produzir a ração, o custo da mesma é de R$0,80 a R$0,85 o quilo, semelhante 
ao custo da dieta 50BBD.

Ainda é válido ressaltar que o mundo está atingindo estágios de estagnação 
das terras agricultáveis. Assim, substituir produtos convencionais (como o FA) por 
alternativos (como o BBD), não apenas reduz os custos produtivos, mas também 
otimiza a utilização do espaço agrícola, uma vez que, o espaço que seria necessário 
para cultivar ingredientes especificamente para dietas de animais, pode ser utilizado 
para o plantio de alimentos para seres humanos. 

Estratégias como a exposta também podem contribuir para diversificação da 
agricultura familiar, para o aumento da renda da propriedade, o que contribui para a 
permanência das pessoas no campo. Neste viés, Oseni e Lukefahr (2014) ao estudar 
a produção de coelhos em sistemas com baixa entrada de insumos concluíram que se 
faz necessário o desenvolvimento da produção de modelos mais sustentáveis e menos 
onerosos para os produtos. Os referidos autores ainda destacam que os pesquisadores 
devem se concentrar na pesquisa in situ relacionada ao desenvolvimento de sistemas 
que possibilitem a criação de coelhos por agricultores familiares com os recursos 
disponíveis localmente.
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Pode-se salientar também, que famílias de diversas partes do mundo estão se 
beneficiando do uso de resíduos da agricultura na dieta de coelhos de corte (Figura 
1).  Desta forma, a integração de culturas (animal e vegetal) além da diversificação das 
atividades dentro da propriedade rural, proporciona maior segurança para o produtor 
ao passo que reduzem a dependência de recursos externos a propriedade e barateia 
o custo produtivo. 

Figura 1. Modelo de produção de coelhos com ingredientes locais, em sistemas com pouca 
entrada de insumos em países em desenvolvimento descrito por Oseni e Lukefahr (2014).

4 |  CONCLUSÃO

Concluiu-se neste estudo que existe viabilidade na utilização do baraço de 
batata-doce em substituição ao feno de alfafa em dietas para coelhos em crescimento 
no nível de até 100%. 
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Resumo 

O baraço de batata-doce (BBD) é um resíduo da produção de batatas-doces que 

usualmente é descartado. O objetivo deste trabalho foi estudar a viabilidade econômica do uso 

de BBD como substituto ao feno de alfafa em dietas para coelhos de corte. O BBD foi 

escolhido para substituir o feno de alfafa, pois além de os referidos ingredientes possuírem 

características nutricionais similares, o feno de alfafa figura como o ingrediente mais oneroso 

em dietas para coelhos, chegando a custar R$2,00. Os dados foram obtidos por meio de ensaio 

biológico realizado no laboratório de cunicultura da Universidade Federal de Santa Maria, 

Santa Maria, RS. Para tal, foram utilizados 30 coelhos da raça Nova Zelândia, desmamados 

aos 35 dias de idade, alimentados durante a fase de crescimento (35 aos 77 dias) com teores 

crescentes de BBD em substituição ao feno de alfafa (0, 50 e 100% de substituição). A dieta 

contendo 100% de substituição do feno de alfafa pelo BBD (100BBD) apresentou o menor 

custo por quilograma sendo este de R$0,74. A dieta controle foi quase 75% mais onerosa, 

custando R$1,24/kg. O custo operacional total (COT) para produzir uma cabeça de coelho 

com o tratamento controle foi de R$6,04/cabeça. Já o COT com 100BBD foi de 

R$3,82/cabeça. Considerando o valor de R$6,20 pago pelo quilograma do coelho vivo, a 

receita obtida por cabeça nos grupos com 0, 50 e 100% de substituição do feno de alfafa pelo 

BBD foi de R$13,56; R$13,40 e R$12,75 respectivamente. A margem de ganho por animal 

com tratamento controle foi de R$7,52 enquanto no 100BBD foi de R$8,93. Nesse sentido, 

mesmo a receita com a venda dos animais alimentados com a dieta controle sendo menor a 

margem de ganho com os animais alimentados com a dieta 100BBD foi 18,75% maior no 

100BBD quando comparado ao controle. Conclui-se, portanto, que economicamente é mais 

racional e viável alimentar os animais com dietas contendo 100% de BBD em substituição ao 

feno de alfafa. 

 

Palavras chave: Criação de coelhos; sustentabilidade; viabilidade econômica. 

Abstract 

The sweet potato vines (SPV) is a residue of sweet potato production that is usually discarded. 

The aim of this study was evaluate the economic viability of SPV as a substitute for alfalfa 

hay in diets for rabbits. The SPV was chosen to replace alfalfa hay, since in addition to these 



ingredients have similar nutritional characteristics, alfalfa hay is the most expensive 

ingredient in rabbit diets, costing up R$ 2.00. The data were obtained by biological assay 

carried out in the Federal University of Santa Maria, Santa Maria, RS. To that, 30 New 

Zealand rabbits weaned at 35 days of age were fed during the growing phase (35 to 77 days) 

with increasing levels of SPV in substitution of alfalfa hay (0, 50 and 100% replacement). 

The diet containing 100% substitution of alfalfa hay by the SPV (100SPV) had the lowest 

cost per kilogram, which was R$ 0.74. The control diet was almost 75% more expensive, 

costing R$ 1.24/kg. The total operating cost (TOC) to produce a rabbit head with control 

treatment was R$6.04/head. The TOC with 100SPV was R$ 3.82/head. Considering the value 

of R$6.20 paid per kilogram of live rabbit, the revenue obtained per head in the groups with 0, 

50 and 100% substitution of alfalfa hay by SPV was R$13.56; R$13.40 and R$12.75 

respectively. The gain margin per animal with control treatment was R$7.52 while in the 

100SPV it was R$8.93. In this sense, even the revenue from the sale of the animals fed with 

the control diet being smaller the gain margin with the animals fed with the 100SPV diet was 

18.75% higher in the 100SPV when compared to the control. It is concluded, therefore, that it 

is economically more rational and feasible to feed the animals with diets containing up 100% 

SPV in substitution of alfalfa hay. 

Key-words: Economic viability; rabbits farming; sustainability 

1. Introdução 

A cultura da batata-doce é antiga, muito disseminada, e praticada majoritariamente por 

produtores rurais familiares, em sistemas agrícolas com reduzida entrada de insumos 

(SOUZA, 2000). Lin et al. (2018) expõe que o principal rendimento econômico esperado 

desta cultura são as raízes, sendo a parte aérea (baraço) usualmente descartada. Os autores 

ainda citam que sustentar o sistema de produção de batata-doce é um enorme desafio. O grau 

de utilização dos subprodutos, como o baraço (BBD), reflete o nível de subsistência da 

propriedade, sendo possível integrar a cultura da batata-doce, por exemplo, com a criação de 

coelhos (KLINGER et al., 2018). 

O coelho pode ser considerado animal estratégico e a cunicultura como atividade 

produtiva sustentável, com potencial de integração com outras atividades e sua baixa 

necessidade relativa de investimentos (MACHADO et al., 2014). De acordo com Almeida e 

Sacco (2012) é uma atividade de fácil manejo, alojamento e alimentação e que gera grande 



rentabilidade ao produtor. Os referidos autores ainda citam que a demanda da carne de coelho 

é bem maior que a oferta, ocasionando boa lucratividade. Trata-se de um nicho de mercado 

pouco explorado, mas também de amplo potencial de crescimento. Ainda figura como fonte 

alternativa de agregação de valor para pequenas propriedades, aumentando a renda familiar.  

Na cunicultura, os custos com alimentação compreendem 75% ou mais dos custos 

totais. Assim, reduzir o custo da dieta, utilizando fontes alternativas aos ingredientes 

convencionais é um recurso fundamental do ponto de vista econômico. Desta forma, utilizar 

resíduos culturais, como o BBD, figura como alternativa para redução de custos e ainda 

contribui para a redução de impactos ambientais (FERNANDES, MAZZOLA E OLIVEIRA 

JUNIOR, 2016). Ainda o uso do BBD na cunicultura mitiga a insegurança alimentar, tendo 

em vista que um produto vegetal menos nobre para a nutrição humana (o próprio BBD) está 

sendo utilizado para produzir proteína de excelente qualidade como a carne de coelho. 

A dieta para coelhos possui inúmeros ingredientes, o mais oneroso dentre eles é o feno 

de alfafa, que nos períodos de entre safra chega a R$2,00/kg. Trata-se de um produto fibroso e 

com características nutricionais similares às do BBD. Diante do exposto o objetivo deste 

estudo foi avaliar a viabilidade econômica da utilização do BBD em dietas para coelhos como 

substituto ao feno de alfafa.   

2. Referencial Teórico  

2.1. Sistema de produção de coelhos em países em desenvolvimento 

A cunicultura é a atividade pecuária que tem como finalidade explorar os produtos 

(carne, pele, pelo, couro, esterco, etc.) do coelho doméstico. Esta atividade é relativamente 

simples e fácil e capaz de gerar bom retorno econômico ao produtor (ALMEIDA e SACCO, 

2012). Segundo Kac (2015) o consumo formal da carne de coelhos no Brasil ainda é 

insignificante quando comparada com outros animais de produção (bovinos suínos e frangos). 

No entanto, o consumo para subsistência (informal) é muito frequente tanto no Brasil quanto 

em outros países emergentes. Nos últimos 10 anos, os principais frigoríficos do país 

aumentaram cerca de 10 vezes sua produção e vem trabalhando com crescimento do mercado 

consumidor mais rápido do que a produção (KAC, 2015). 

 Assim como outras espécies herbívoras o coelho consegue aproveitar de forma 

eficiente diferentes fontes de fibras, presentes em resíduos que não podem ser destinados a 



alimentação humana e apresentam baixo valor comercial. Assim, estes resíduos podem 

baratear os custos de produção de coelhos e ainda contribuir para a segurança alimentar das 

famílias de produtores rurais. Neste contexto, países como a África, Tunísia, Arábia Saudita e 

Nigéria, assolados pela pobreza e fome, estão investindo em pesquisas para a produção de 

coelhos com dietas simplificadas a base de resíduos de culturas vegetais (KHALIL, 2010). 

Essas dietas são compostas basicamente (80%) de alimentos fibrosos que não seriam 

aproveitados para o consumo humano, como o baraço de batata doce.  

Segundo Fernandes, Mazzola, e Oliveira Junior (2017) o mundo, esta atingindo 

estágio de estagnação das terras agricultável. Portanto, a otimização dos recursos existentes e 

a redução da mobilização de áreas de plantio especificamente para ingredientes destinados à 

nutrição animal faz-se necessário. Em vista disso, emerge a necessidade da diversificação da 

produção, tornando a cunicultura uma atividade viável (SORDI et al., 2016).  

2.2. Análise de custos e da produção de batata-doce 

A batata-doce (Ipomea batatas) é uma planta originária da América Latina e suas 

raízes tuberosas estão entre as hortaliças mais consumidas no mundo. Apresenta boa fonte de 

fibra e elevada concentração de energia (FAO, 2008). Neste contexto, os países em 

desenvolvimento abrangem 95% da produção mundial de batata-doce, onde a cultura se 

destaca dentro das principais espécies vegetais cultivadas. Possui grande importância 

econômica e social, sendo utilizada na alimentação humana, animal, como biocombustível 

(álcool) e bioplástico (LIN et al., 2018). 

No Brasil, a espécie está entre as hortaliças com maior volume de produção e consumo 

(Neumann et al., 2017), porém, sua produtividade varia de média a baixa em torno de 16t/ha. 

Algumas variedades (como a BRS-cuia) chegam a produzir no cenário otimista 60t/ha/safra. 

Nesse sentido, em cenário realista, as novas variedades atingem com manejo adequado, 

adubação, controle de algumas pragas e escolha adequada do cultivar facilmente a marca de 

40t/ha. Em virtude do receio por mudanças a maioria dos produtores rurais não adere às novas 

técnicas e seguem utilizando o sistema conhecido (dos seus pais, avós, bisavós) aumentando 

assim os custos de oportunidade.   

Conforme Melo, et. al. (2009) numa atividade agrícola moderna, torna-se necessário 

conhecer o custo operacional total, que reflete o custo de produção. Nesse sentido, a Embrapa 



possui importante ferramenta que auxilia o produtor na análise de custos da produção. No 

Brasil o kg da bata-doce varia entre R$1,14 a R$3,00/kg (Prohort, 2018). Os custos de 

produção giram em torno de R$0,44/kg de batata-doce (Emater, 2015). Em sistema 

convencional de produção a média é de 16t/ha/safra e a renda bruta é de R$18.240,00. Porém 

se a produção fosse de 40t/ha a renda bruta subiria para R$45.600,00, considerando o menor 

valor de mercado (R$1,14/kg).    

 A parte aérea da batata-doce também conhecida como ramas da batata-doce ou baraço-

de batata-doce (BBD) é usualmente descartada após a colheita das raízes. Sendo que, produz-

se em BBD em torno de 1/3 da produção de raízes, os produtores estão desperdiçando mais de 

5t de matéria verde  por safra (considerando a produção de 16t de raízes por safra por 

hectare). Este resíduo poderia ser utilizado na nutrição de animais herbívoros, como os 

coelhos, e “tornar-se” proteína de altíssima qualidade (carne de coelho). Desta forma, o 

produtor reduziria o custo com a dieta dos animais, otimizaria os recursos produtivos e 

complementaria a renda, o que é extremamente importante para as famílias rurais. 

2.3. Custos de produção de coelhos  

        No Brasil, a criação de coelhos concentra-se em propriedades familiares, onde o enfoque 

são as de outras criações ou produções, sendo a cunicultura uma criação secundária 

(MACHADO et al., 2014). Neste contexto, pode-se considerar o coelho como um animal 

estratégico dentro das propriedades. Isto porque sua produção é uma atividade alternativa 

além de sustentável devido ao seu potencial de integração com outras atividades. Além disto, 

necessita de baixos investimentos, vindo a agregar valor, garantido as famílias renda extra 

além da contribuição para o desenvolvimento rural (OSENI e LUKEFAHR, 2014; KHALIL, 

2010; SORDI, 2016). 

      Há vários anos o coelho brasileiro é mais caro do que o europeu, pois, o custo de produção 

nacional é bem maior devido a diversos fatores como elevado preço da ração e das criações 

ainda serem pequenas Kac (2015).  No entanto, o custo para implementação da cunicultura 

dentro de pequenas propriedades pode ser relativamente baixo. Em contrapartida, a 

alimentação é o que torna a atividade mais onerosa, pois compreendem 75% dos custos totais. 

Nesse sentido, a utilização de resíduos, que já estão disponíveis dentro das propriedades e que 

seriam descartados (custo zero), reduz o custo com a alimentação. Além de que, pode-se 

utilizar o coelho de diversas formas, como exemplo o esterco produzido que pode se tornar  



adubo orgânico, para aplicação dentro da propriedade em diversas culturas, gerando assim 

redução de custo.  

          De acordo com Kac (2015) no Brasil uma criação com 200 ou 300 fêmeas é 

considerada grande, enquanto em países como Espanha, Portugal, Itália, França, entre outros, 

caracteriza uma criação pequena. Com esse crescimento sólido, regular e confiável do 

mercado, algumas criações com intuitos industriais já começaram a ser instaladas, com 

objetivo de produzir de 500 até 1000 matrizes, conclui o autor. Deste modo vivenciamos um 

cenário com grande potencial de desenvolvimento tendo em vista a quantidade de trabalhos 

que estão sendo desenvolvidos na área. 

Neste viés, Estremote et al. (2013) expõem que o custo operacional efetivo de 

produção de animais de corte inclui aqueles gastos nos quais ocorrem efetivamente 

desembolso ou dispêndio em dinheiro por parte do produtor. Esses custos geralmente são 

mais facilmente compreendidos se divididos em grupos: mão de obra, alimentação, sanidade, 

aquisição de animais, impostos e despesas diversas. A divisão das despesas em grupos 

também permite o monitoramento das despesas do sistema de produção, auxiliando o técnico 

e o produtor em uma análise mais detalhada de cada parte (ESTREMOTE et al., 2013).  

3. Material e Métodos 

O estudo econômico foi realizado com base nos custos operacionais efetivos e 

rentabilidade do ensaio conduzido por Klinger et al. (2018) com coelhos da raça Nova 

Zelândia (variedade branca) alimentados durante a fase de crescimento (35 aos 77 dias) com 

teores crescentes de BBD em substituição ao feno de alfafa (0, 50 e 100% de substituição). O 

ensaio biológico foi conduzido no laboratório de cunicultura, da Universidade Federal de 

Santa Maria no Município de Santa Maria– RS. Foram utilizados 30 coelhos de ambos os 

sexos da raça Nova Zelândia, com idade inicial de 35 dias e peso corporal médio inicial de 

913g; 896g; e 885g e com peso final médio de 2188g; 2162g; 2058g respectivamente (0, 50 e 

100% de substituição do BBD por feno de alfafa).  

A composição das dietas está descrita na Tabela 1. Todas as dietas foram isoprotéicas 

com aproximadamente 18% de proteína bruta, as quais formuladas para atender as exigências 

nutricionais dos animais. Para a maioria dos ingredientes os valores utilizados foram retirados 

do banco de dados do IEA (Abril/2018). No entanto os valores para a casca de arroz, feno de 



alfafa e baraço de batata-doce foram definidos considerando o mercado no município de Santa 

Maria-RS (Abril/2018), já que não constavam na referida plataforma. 

Tabela 1: Valores dos ingredientes e composição das dietas utilizadas nos tratamentos (% da 

matéria natural) 

 

Ingredientes  

Valor Teor de baraço de batata-doce em substituição ao feno de alfafa  

R$/Kg  0 50 100 

Milho 0,60* 17,25 17,25 17,25 

Farelo de trigo 0,73* 25,00 25,00 25,00 

Farelo de soja 46% 1,40* 17,50 17,75 18 

Oleo de soja 2,00* 2,50 2,50 2,50 

Casca de arroz 0,10** 6,00 5,75 5,50 

Feno de alfafa 2,00** 30,00 15,00 - 

Baraço de batata-doce 0,30** - 15,00 30,00 

Fosfato bicálcico 6,00** 0,80 0,80 0,80 

Calcário calcítico 0,08* 0,25 0,25 0,25 

Sal 0,72* 0,50 0,50 0,50 

* Valor retirado do IEA (2018). **Valores com base no mercado da cidade de Santa Maria – RS. Adaptado de 

Klinger et al. (2018) 

Os dados de desempenho (consumo diário de ração, ganho diário de peso, e conversão 

alimentar) foram retirados do estudo conduzido por Klinger et al. (2018).  

O custo da dieta animal/dia (R$) foi calculado pela multiplicação da quantidade de 

alimento (ração) ofertado pelos seus respectivos preços (ESTREMOTE et al., 2013). O custo 

da dieta total por animal (ofertado/animal R$) foi calculado multiplicando o custo dos 

ingredientes pelo número de dias do ensaio biológico. O custo da dieta total ofertada/kg 

produzido (R$) foi realizado por meio da razão entre o custo total da dieta pela quantidade de 

quilos produzida durante os dias de ensaio biológico (ESTREMOTE et al., 2018). A análise 

econômica foi feita com base na metodologia de custo operacional efetivo de produção 

proposta por Matsunaga et al. (1976), onde os itens incluídos no custo de produção do quilo 

do coelho vivo foram divididos em: alimentação, mão de obra e outras despesas (5% do custo 

com a alimentação por animal), sendo que o custo operacional efetivo/animal (R$) foi 

realizado pela somatória dos itens acima (ESTREMOTE et al., 2018). A margem de ganho 

por animal (R$) foi obtida pela subtração da receita animal pelo custo total de cada animal.  

4. Resultados e Discussão 



Os dados referentes à quantidade de ração consumida pelos animais nas dietas com 

teores crescentes de BBD em substituição ao feno de alfafa durante os 42 dias de ensaio 

biológico estão expostos na Tabela 2. Observou-se que no tratamento com 100% de 

substituição do feno de alfafa pelo BBD (100BBD) houve pequena diminuição do ganho 

diário de massa em relação ao tratamento controle (30g/animal/dia para 28g/animal/dia). No 

entanto, o consumo total de ração praticamente não se alterou nos três tratamentos, sendo em 

torno de 4.500kg na dieta sem BBD e 4.600kg na dieta com 100% de substituição do feno de 

alfafa por BBD.  

A quantidade de ração consumida (g) para que o animal deposite 1g de massa 

(conversão alimentar) não teve grande alteração. Nesse sentido, a conversão alimentar foi de 

3,23 no tratamento controle (sem BBD); 3,48 no tratamento com 50% de substituição do feno 

de alfafa por BBD (50BBD); e 3,60 no tratamento 100BBD. Isto indica que o aproveitamento 

dos ingredientes foi similar nos três tratamentos sendo, portanto biologicamente viável a 

substituição do feno de alfafa pelo BBD (KLINGER et al., 2018).  

Tabela 2: Consumo de ração e ganho de massa de coelhos alimentados com dietas contendo diferentes níveis de 

Baraço de Batata-doce (BBD) em substituição ao feno de alfafa durante a fase de crescimento (35 aos 77 dias). 

Variáveis Teores de BBD em substituição ao feno de alfafa (%) 

0 50 100 

Consumo diário de ração (g) 98 105 101 

Consumo total de ração (g) 4508 4830 4646 

Ganho diário de massa (g) 30,35 30,14 28,00 

Ganho total de massa (g) 1396 1386 1288 

Conversão Alimentar 3,23 3,48 3,60 

Adaptado de Klinger et al. (2018) 

O custo total da alimentação está representado na Tabela 3. Percebeu-se que o custo 

para produzir 1kg de coelho vivo reduziu linearmente com a substituição do feno de alfafa 

pelo BBD. Nesse sentido, o valor do kg no tratamento controle foi de R$2,54 enquanto no 

100BBD foi de R$1,67. Isto quer dizer que a produção de coelhos a partir de dietas com feno 

de alfafa (no nível de 30%) é 50% mais caro do que produzir com dietas a base de BBD. 

Nesse sentido, o custo de 3kg de coelho produzidos com BBD (R$1,67*3=R$5,01) é similar 

ao custo para produzir 2kg de coelho com a dieta com feno de alfafa (R$2,54*2=R$5,08). 

Toledo et al. (2012), estudaram a viabilidade econômica de coelhos em crescimento 

alimentados com diferentes teores de casca de soja (0, 50 e 100%) em substituição ao feno de 



alfafa. Os referidos autores encontraram valores de R$2,10; R$1,70; e R$1,38 para a produção 

de 1kg de coelho vivo para as dietas com 0%, 50%, e 100% de substituição da casca de soja 

pelo feno de alfafa respectivamente. Além do ótimo índice de viabilidade econômica 

proporcionado pelo uso da casca de soja em substituição total ao feno de alfafa, esse 

ingrediente, ainda barateou o custo da dieta. Nesse sentido, o índice de eficiência bioalimentar 

(IEBA) foi 66,34% melhor para os animais alimentados com casca de soja em comparação 

àqueles que receberam feno de alfafa como ingrediente volumoso da dieta. 

Também Furlan et al. (2006) conduziram dois experimentos com diferentes níveis de 

silagem de grãos úmidos de sorgo (baixo ou de alto conteúdo de tanino). Em cada tratamento, 

as silagens de grãos avaliadas substituíram 30% do milho de uma ração-referência. Nesse 

sentido, os referidos autores expõe que o custo da ração por quilograma de peso vivo ganho, o 

índice de eficiência econômica e o índice de custo não foram influenciados (P>0,05) pelos 

níveis de substituição do milho pelas silagens de grãos úmidos. No entanto, o índice de 

eficiência econômica e de custo foram numericamente melhores nas rações com 33% de 

substituição do milho pela silagem de grãos úmidos de sorgo de baixo conteúdo de tanino. 

Tabela 3: Ração, preços e custos para três teores de baraço de batata-doce (BBD) em substituição ao feno de 

alfafa usados na ração de coelhos na fase de crescimento (35 aos 77 dias). 

 Teores de BBD em substituição ao feno de alfafa (%) 

0 50 100 

Ração consumida/animal/dia (g) 98 105 101 

Ração total consumida/animal (kg) 4,508 4,830 4,646 

Preço da ração (R$/kg) 1,24 0,99 0,74 

Custo ração/animal/dia (R$) 0,121 0,104 0,075 

Custo total da ração/animal (R$) 5,56 4,78 3,45 

Custo total da ração/quilo de animal (R$) * 2,54 2,21 1,67 

Fonte: Dados da pesquisa. * Calculado com base na massa aos 81 dias de 2188g; 2162g; 2058g para os teores 

de 0;50 e 100 respectivamente. 

O custo operacional efetivo representou o desembolso para quantificar os três 

principais gastos durante o ciclo da atividade cunícola (alimentação, mão de obra e outros). 

Os itens que compuseram o custo operacional efetivo de produção estão representados na 

Tabela 5. Observou-se que em torno de 90% dos custos foram oriundos da alimentação.  

Ainda o custo com a dieta reduziu linearmente com a inclusão do BBD, sendo que o 

custo do tratamento controle (apenas alimentação) por animal foi de R$5,56. Em comparação 



os tratamentos com substituição de 50 e 100% do feno de alfafa por BBD tiveram custo 

(apenas alimentação) de R$4,78 e R$3,65 respectivamente. Como o feno de alfafa custa em 

torno de R$2,00/kg pode-se afirmar que 48% do custo do animal da dieta controle é 

decorrente ao uso do feno de alfafa (R$2,70 de R$5,56) já que o mesmo é utilizado no nível 

de 30%. Já no 50BBD 30% do custo da dieta por animal é relativo ao feno de alfafa.  

Quanto ao custo operacional total (COP), percebeu-se que a dieta 100BBD foi mais 

econômica em relação a controle (sem BBD). Neste sentido, os animais submetidos à dieta 

100BBD apresentaram COT de R$3,82 enquanto o COT dos animais alimentados com a dieta 

controle foi de R$6,04 por cabeça. Isto que dizer que com o mesmo investimento o produtor 

que optar pela dieta controle produzirá 6,3kg de coelho vivo enquanto que o produtor que 

optar pela dieta 100BBD produzirá 10 kg de coelho vivo.  

Tabela 4: Custo operacional efetivo (R$) por animal para os três teores de (BBD) em substituição ao feno de 

alfafa usado na ração de coelhos na fase de crescimento (35 aos 81 dias). 

Variáveis (R$) Teores de BBD (%) em substituição ao feno de alfafa (%) 

0 50 100 

Custo total alimentação/animal 5,56 4,78 3,45 

Custo mão de obra/animal* 0,20 0,20 0,20 

Outras despesas/animal** 0,28 0,24 0,17 

Custo Operacional efetivo/animal 6,04 5,22 3,82 

Fonte: Dados da pesquisa *Considerou-se o custo de 0, 02h e a remuneração de R$10,00 a hora.**Utilizou-se o 

valor de 5% do custo com alimentação 

O valor de venda do quilograma de coelho vivo praticado no mercado em 2018 é de 

R$6,20. Desta forma a receita com cada animal vivo seria de R$13,56; R$13,40; e R$12,75 

para animais alimentados com as dietas controle, 50BBD, e 100BBD respectivamente. Nesse 

sentido a receita por animal é maior no grupo controle e reduz linearmente com a substituição 

do feno de alfafa pelo BBD. No entanto, o custo para produzir um coelho a partir das dietas 

controle, 50BBD e 100BBD é de R$6,04; R$5,22 e R$3,82. Ou seja, a margem de ganho por 

animal é 18,75% maior no 100BBD quando comparado ao controle.  

 

 

Tabela 5: Valor pago pelo quilo do coelho vivo (R$/kg) e receita média com a venda dos animais (R$) 



 Teores de BBD (%) em substituição ao feno de alfafa (%) 

0 50 100 

Valor do quilo do animal (R$) 6,20 6,20 6,20 

Receita animal (R$)* 13,56 13,40 12,75 

Custo total/animal (R$) 6,04 5,22 3,82 

Margem de ganho/animal (R$) 7,52 8,18 8,93 

Taxa Interna de Retorno 224% 256% 333% 

Fonte: Dados da pesquisa. * Calculado com base na massa aos 81 dias de 2188g; 2162g; 2058g para os teores 

de 0; 50 e 100 respectivamente. 

 

5. Conclusões 

Conclui-se que a maior margem de ganho/animal para coelhos da raça Nova Zelândia, na fase 

de crescimento, alimentados com teores crescentes de baraço de batata-doce em substituição 

ao feno de alfafa ocorreu com os animais alimentados com dieta de 100% de substituição. 

Conclui-se também que a alimentação dos coelhos, representa mais de 90% do custo 

operacional efetivo, independentemente dos teores de baraço de batata-doce em substituição 

ao feno de alfafa nas dietas. 

Os desembolsos com a alimentação são relevantes em qualquer sistema de produção animal, 

principalmente em sistemas de geração de renda para a agricultura familiar. Para tal, faz-se 

necessário a redução dos desperdícios das cadeias, bem como a definição por parte do 

produtor de estratégias de controle e de planejamento de custos. Nesse sentido os preços dos 

produtos, principalmente relacionados aos insumos para as dietas dos animais, podem ser 

minimizados com ferramentas simples de gestão que auxiliem na tomada das decisões para 

permanecer no mercado e obter retorno econômico com a atividade. 
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ANEXO D - PERFORMANCE, MEAT COLOR AND COMPOSITION, DIGESTIVE 

ENZYMES AND GUT MORPHOLOGY OF RABBITS FEED DIETS WITH SWEET 

POTATO VINES AS A REPLACEMENT ALFAFA HAY 

  

 Abstract 

 This study aimed to evaluate the use of sweet potato vines (SPV) as a replacement for 

alfafa hay (AH) in diets for rabbits. Performance, meat composition and color, digestive 

enzymes and gut morphology were evaluated for 49 days in 50 rabbits weaned at 35 days old 

with average body mass of 585g. The animals were allotted into five dietary groups: 0SPV - 

control diet; 25SPV, 50SPV, 75SPV and 100SPV - diets with 25%, 50%, 75% and 100% SPV as 

a replacement for AH respectively. Data were compared by ANOVA followed by Tukey test 

(p<0.05). The study shows that daily feed intake, mass gain and feed conversion were similar. 

However, there is a tendency of feed intake reduction, and of better feed conversion in group 

100SPV when compared to the control group. No differences were observed in centesimal 

compositions and color of muscles. However, the villi height was lower in the 50SPV than in 

the other treatments. The SPV caused a decrease in chymotrypsin, and consequent increase in 

the presence of proteins in duodenum. It can be concluded, based on animal performance and 

meat composition that SPV may be used as a substitute for AH up to 100% in diets for growing 

rabbits. 
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14 Summary

15 This study aimed to evaluate the use of sweet potato vines (SPV) as a replacement for alfalfa hay 

16 (AH) in diets for rabbits. Performance, meat composition and color, digestive enzymes and gut 

17 morphology were evaluated for 49 days in 50 rabbits weaned at 35 days old with average body 

18 mass of 585g. The animals were allotted into five dietary groups: 0SPV – control diet; 25SPV, 

19 50SPV, 75SPV and 100SPV – diets with 25%, 50%, 75% and 100% SPV as a replacement for 

20 AH respectively. Data were compared by ANOVA followed by Tukey test (p<0.05). The study 

21 shows that daily feed intake, mass gain and feed conversion were similar. However, there is a 

22 tendency of feed intake reduction, and of better feed conversion in group 100SPV when 

23 compared to the control group. No differences were observed in centesimal compositions and 

24 color of muscles. However, the villi height was lower in the 50SPV than in the other treatments. 

25 The SPV caused a decrease in chymotrypsin, and consequent increase in the presence of proteins 

26 in duodenum. It can be concluded, based on animal performance and meat composition that SPV 

27 may be used as a substitute for AH up to 100% in diets for growing rabbits.

28 Keywords:  animal nutrition, by-products, rabbits breeding 

29

30 1. INTRODUCTION
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2

1 The utilization of agro-industrial residues as animal feeds can be expected to have a positive 

2 economic impact and a reduction of the environmental burden (De Blas et al., 2018). In this 

3 sense, sweet potato (Ipomoea batatas) vines (SPV), it’s a residue of sweet potato production and 

4 have high nutritional value, provide a dietary source of vitamins, minerals, antioxidants and 

5 fiber.

6 In Brazilian rabbit breeding, many ingredients are grown solely for the animal nutrition, 

7 occupying areas that could be used for growing food for the human population (Klinger et al., 

8 2018). Moreover, in developing countries, rabbits are usually geared for subsistence, and is 

9 indispensable to find ingredients which are available locally and economically viable for 

10 producers. (Akande, 2015). 

11 SPV can be use like fiber source, replacement alfalfa hay up to 100% and keeping similar 

12 animal performance (Klinger et al, 2018). However, preliminary studies showed animal 

13 performance for only 42 days and three replacement levels of alfalfa hay by SPV. In this sense, 

14 this study aimed to improve previous studies, and evaluate the performance, meat composition 

15 and color, digestive enzymes and gut morphology of rabbits fed diets with five levels of SPV as 

16 alfalfa hay replacement.  

17

18 2. MATERIALS AND METHODS

19 2.1. Animals and location 

20 The bioassay was carried out during November and December, in a rabbit breeding unit 

21 located at the main campus of the Federal University of Santa Maria (Brazil), located at 29°41’S 

22 latitude, 53°48’W longitude. Animals were kept in a closed room without temperature control. 
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1 The temperature and averages ranged from 16 to 30°C – typical conditions of rabbit breeding in 

2 a tropical country. No artificial light schedule was applied. 

3 2.2. Diets and feeding management

4 A total of 50 White New Zealand rabbits, weaned at 35 days old and weighing on average 

5 585g, were randomly assigned, one of the five experimental groups (then rabbits/group). The 

6 individual cages measuring 50x50cm. Rabbits were offered ad libitum one of the five 

7 experimental diets until the end of the bioassay at 84 days of age. Fresh water was always 

8 available. During the experimental period, body mass and feed consumption were registered 

9 weekly, in accordance with the guidelines for applied nutrition in rabbits (Fernandez-Carmona et 

10 al., 2005). 

11 Five mash diets were formulated. The control diet (0SPV) without SPV; 25SPV, 50SPV, 

12 75SPV and 100SPV experimental diets with 25%, 50%, 75% and 100% SPV as a replacement 

13 for alfalfa hay respectively. The SPV used in the diets were that BRS-Cuia variety and 

14 previously dried in a forced-air circulation at 52°C for 36h. Diets were formulated to contain a 

15 similar crude protein and fiber content (Table 1) and to comprise with growth requirements like 

16 as preliminary studies with SPV for growing rabbits (Klinger et al. 2017; Klinger et al., 2018). 

17 Once formulated, the crude protein content, ether extract, acid detergent fiber, neutral 

18 detergent fiber, calcium and phosphorus present in the diets were analyzed at the Laboratory of 

19 Animal Nutrition of the Federal University of Santa Maria, Brazil. No antibiotics, synthetic 

20 amino acid for supplementation were added to the diets or water. 

21

22

23
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1 2.3. Meat composition and color

2 Upon 49 days of the bioassay, animals were tuned and slaughtered by jugular bleeding. The 

3 carcasses were submitted to chemical analysis to verify the contents of dry matter, crude protein 

4 and ashes at the Laboratory of Animal Nutrition of the Federal University of Santa Maria, Brazil.

5 Color was determined through a FRU® WF-WR10QC chroma meter, with aperture size of 8 

6 mm, illuminant D65. CIELab parameters (CIE, 1976) were recorded in three different spots of 

7 each samples (Mancini et al., 2019). Hue (H*) and chroma (C*) indexes were calculated on L*, 

8 a* and b* parameters (CIE, 1976). Color differences between samples (ΔE) were calculated by 

9 equation:

10

11

12 where  L1,  a1*,  b1*, and  L2,  a2*,  b2* are  the  values  of  two  different  experimental groups. 

13 A variation in color (ΔE) equal to 2.3 units corresponds to a just- noticeable difference (JND) for 

14 the human eye; higher variation is considered discernible (Mancini et al., 2019).

15 2.4. Digestive enzymes and gut morphology

16 Samples of the intestine were collected for histological (jejunum) and enzymatic analyzes 

17 (duodenum). For histological analyzes, samples were fixed in 10% formalin, processed and 

18 staining with HE (hematoxylin-eosin). Three replicates of each treatment were used in order to 

19 observe the villus height (then villi each repetition). For enzymatic analysis - trypsin and 

20 chymotrypsin - the methodology proposed by Hummel (1959) was used. 

21

22

23 2.5. Statistical analyses
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5

1 Data were analyzed in a completely randomized design. The variance analysis was 

2 performed with the diet as the sole source of variation. Each animal was considered an 

3 experimental unit. The means were compared by variance analysis followed by Tukey test 

4 (p<0.05). Feed intake, mass gain and feed conversion were calculated from the linear regression 

5 of performance (Y) on the five treatments (X= % of substitution of alfalfa hay buy SPV).

6

7 3. RESULTS

8 3.1. Live performances and mortality

9 The study shows that daily feed intake, mass gain and feed conversion were similar in all five 

10 treatments (Table 2). However, there is a tendency of feed intake reduction, and better feed 

11 conversion (Figure 1). No animals died during experimental period.

12 3.2. Meat color and composition

13 No differences were observed in centesimal compositions of muscles in all five 

14 treatments (Table 3). Likewise, no differences were observed in L*, a* and b* parameters. 

15 However, a small difference among colors (ΔE) were detected (Table 3). The ΔE was higher 

16 than 2.3 units – a JND for the human eye – in the gluteus maximus (ΔE0SPV-100SPV, ΔE25SPV-75SPV, 

17 ΔE50SPV-75SPV and ΔE75SPV-100SPV) and in the longissimus dorsi (ΔE0SPV-75SPV and ΔE25SPV-75SPV).

18 3.3. Digestive enzymes and gut morphology

19 Villi height presented a quadratic effect (lower in the 50SPV than in the other treatments) 

20 (Table 4). Quadratic effect was also observed in feed conversion (worse in 50SPV) (Figure 1). 

21 The SPV caused a decrease in chymotrypsin, and consequent increase in the presence of proteins 

22 in (albumin) (Table 4). 

23 4. DISCUSSION
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1 4.1. Live performances and mortality

2 The SPV are left over residues from the roots intended for human consumption and show 

3 great potential for applicability and interconversion efficiency in animal protein as demonstrated 

4 by Klinger et al., (2018). Our results meet the requirements recommended by the Food and 

5 Agriculture Organization of the United Nations (2014), assisting in the better use of agricultural 

6 biomass and promoting environmental mitigation. 

7 Replacing the traditional fiber source with SPV in rabbit diets provides the lowest cost per 

8 kilogram of rabbit produced. Erkapotobor and Uchegbu (2015), cite that rabbits fed a diet 

9 containing 30% SPV (analogous to the 100SPV diet) present similar final mass, mass gain, daily 

10 mass gain and feed conversion. The authors point out that the performance results obtained 

11 probably reflects the adequate nutritional balance of SPV for rabbits. From the perspective of 

12 subsistence farming, these findings are very valuable, since the cost of diet and the use of 

13 commercial feedstuffs are the main obstacles to raising rabbits in developing countries.

14 Luyen and Preston (2012) studied the effects of feed intake, average daily gain and feed 

15 conversion on White New Zealand rabbits in two dietary systems: SPV with supplementation of 

16 paddy rice and Guinea grass plus commercial concentrate. The authors concluded that the system 

17 with SPV and paddy rice supported higher growth rates and better feed conversion than Guinea 

18 grass plus concentrate. 

19 3.2. Meat color and composition

20 No differences were observed in centesimal compositions of muscles in all five treatments. In 

21 this sense, Klinger et al. (2017) evaluating the carcass of rabbits fed different levels (10% and 

22 15%) of SPV used as alfalfa hay substitute found that the treatments did not alter the weight of 

23 the carcass or percentages of fat and protein in meat. 
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1 Gaafar et al. (2014), when studying the replacement of 50% and 100% of the Berseem hay by 

2 ensiled SPV, found very similar values for meat protein and fat content: 21.68% and 11.33%, 

3 respectively, in the control treatment; 22.78% and 11.56%, respectively, in the treatment with 

4 50% ensiled SPV; and 22.41% and 11.75%, respectively, in the treatment with 100% ensiled 

5 SPV.

6 A small difference among colors (ΔE) were detected. In this sense, according Wang et al. 

7 (2016) the meat color depends on numerous variables. In this study, variation may be related to 

8 modification of L* index in animals from 75SPV. This variation is not likely linked to SPV 

9 because it occurred in only one index (L*) and one treatment (75SPV). In addition, it is 

10 noteworthy to point out that only a well-trained person would be able to notice the 

11 aforementioned differences.  

12 4.3. Digestive enzymes and gut morphology 

13 Probably, the lower villi in 50SPV caused the worse feed conversion. In this sense, the SPV 

14 despite the good nutritive content, has been reported to contain some amount of antinutritional 

15 factors, namely, invertase and protease inhibitors (Tacon, 1997). 

16 Several plants with antinutritional factors, such as soybean and cowpea develop defense 

17 mechanisms against predators, such as digestive enzyme inhibitors of insects. (Yeh et al., 1997). 

18 The chymotrypsin inhibitor, in sweet potatoes, changes during the growth phase, an interesting 

19 finding was there is very low chymotrypsin inhibitor activity in the SPV at 90 days. Yet, it again 

20 increased again at 90 days after planting (DAP), but was specific to the stem (Sasikiran et al., 

21 2002). 

22 In this study the SPV used was collected 120 DAP. It is very likely that if 90 DAP had been 

23 collected there would be no tendency for the animals to present a reduction in feed intake and no 
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1 lower body mass at 84 days. It is also noted that the duration of this study was 49 days, therefore, 

2 more studies are needed in order to assess the use of SPV for longer periods.

3

4 5. CONCLUSION

5 It can be concluded, based on animal performance and meat composition, than sweet potato 

6 vines may be used as a substitute for alfalfa hay up to 100% in diets for growing rabbits. 

7 However, sweet potato vines contains antinutritional factors, like as protease inhibitor, therefor, 

8 to use this ingredient for more than 49 days - duration of this study - more studies are needed.

9
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Table 1. Composition of experimental diets

Experimental diets
Ingredients (g)

0SPV 25SPV 50SPV 75SPV 100SPV

Corn 17.25 17.25 17.00 17.00 16.75

Wheat meal 25.00 25.00 24.75 24.75 24.50

Soy-bean meal 45 17.50 17.50 18.00 18.00 18.50

Soy-bean oil 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50

Rice hulls 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

Alfalfa hay 30.00 22.50 15.00 7.50 -

Sweet potato vines - 7.50 15.00 22.50 30.00

Dicalcium phosphate 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

Calcitic Limestone 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

Salt 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

Vitamin/mineral 

premix*

0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

Nutritional levels (%)

Dry Matter (%) 81.68 81.76 81.83 81.90 81.97

Crude Protein (%) 17.84 17.65 17.63 17.44 17.43

Mineral Matter (%) 5.91 6.15 6.41 6.65 6.91

Crude Fiber 15.20 14.50 13.82 13.15 12.46

Note. 0SPV: Diet without sweet potato vines; 25SPV, 50SPV, 75SPV, 100SPV: Diets with 25%, 50%, 75%, 

100% of replacement of alfalfa hay for sweet potato vines, respectively. * Premix Composition (per diet 

kilogram): Vitamin A 600,000 IU; Vitamin E 8,000; Vitamin K3 200 mg; Vitamin B1 400 mg; Vitamin B2 

600 mg; Vitamin B6 200,00 mg; Vitamin B12 2,000 mg; Panthotenic Acid 2,000 mg; Choline 70,000 mg; Fe 

8,000 mg; Cu 1,200 mg; Co 200 mg; Mn 8,600 mg; Zn 12,000 mg; I 65 mg; Se 16 mg.
1

Page 11 of 15

JAPAN - Manuscript Proof

JAPAN - Manuscript Proof

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60



For Peer Review

Table 2. Effects of replacing alfalfa hay with sweet potato vines on the performance of growing rabbit
0SPV 25SPV 50SPV 75SPV 100SPV P-value

 ±σ𝑥 SEM  ±σ𝑥 SEM  ±σ𝑥 SEM  ±σ𝑥 SEM  ±σ𝑥 SEM
Live weight at 35d (g) 587±56 17.73 589±48 15.31 582±49 15.67 581±53 17.00 582±65 20.73 0.99
Live weight at 49d (g) 1067a±133 42.11 1020ab±101 32.15 997ab±107 34.13 944b±80 25.52 934b±104 33.17 0.04
Live weight at 63d (g) 1487±187 59.23 1434±140 44.51 1385±134 42.57 1325±124 39.30 1350±122 38.86 0.10
Live weight at 77d (g) 1868±246 78.04 1838±188 59.59 1755±179 56.64 1711±130 41.19 1736±138 43.88 0.34
Live weight at 84d (g) 2064±246 77.99 2015±203 64.38 1934±200 63.53 1900±156 49.55 1920±150 47.61 0.20

Post‐weaning phase (35–49 days)
Daily feed intake (g/d) 68.42a±11.22 3.56 65.98a±6.24 1.97 65.64a±11.77 3.72 56.22b±9.10 2.87 55.72b±7.20 2.27 0.007
Daily weight gain (g/d) 34.60±10 3.23 28.50±7 2.10 28.87±9 2.79 24.40±4 1.12 23.00±7 2.06 0.16
Feed conversion (g/g) 1.95±0.25 0.08 2.30±0.46 0.15 2.30±0.65 0.20 2.30±0.26 0.08 2.40±0.51 0.16 0.53

Intermediate phase I (49–63 days)
Daily feed intake (g/d) 90.30±15.35 4.85 88.96±14.94 4.72 87.10±16.18 5.11 78.39±16.18 5.11 78.74±7.33 2.31 0.16
Daily weight gain (g/d) 30.02±7.06 2.23 29.57±6.34 2.00 27.73±6.31 1.99 27.20±4.11 1.30 29.68±3.04 0.96 0.71
Feed conversion (g/g) 3.01a±0.52 0.17 3.00a±0.28 0.09 3.14a±0.46 0.14 2.90ab±0.27 0.08 2.70b±0.26 0.07 0.01

Intermediate phase II (63–77 days)
Daily feed intake (g/d) 106.31±9.74 3.08 108.20±13.08 4.13 106.61±19.93 6.30 107.58±16.83 5.32 97.58±9.16 2.89 0.46
Daily weight gain (g/d) 25.68±7.39 2.33 28.85±4.85 1.53 26.42±4.08 1.29 27.61±3.08 0.97 27.61±2.98 0.94 0.62
Feed conversion (g/g) 4.14±1.59 0.50 3.80±0.61 0.19 4.03±0.70 0.22 3.90±0.91 0.28 3.55±0.37 0.11 0.24

Final phase (77 – 84 days)
Daily feed intake (g/d) 117.64±15.59 4.93 120.40±12.70 4.01 120.65±15.14 4.79 110.05±11.88 3.79 105.91±9.62 3.04 0.06
Daily weight gain (g/d) 28.10±11.80 3.73 25.20±6.67 2.11 25.54±8.22 2.60 25.07±5.71 1.80 26.02±6.48 2.05 0.91
Feed conversion (g/g) 4.18±5.31 1.67 4.77±1.25 0.39 4.72±2.51 0.79 4.38±0.89 0.28 4.07±1.05 0.33 0.73

Total period (35 – 84 days)
Daily feed intake (g/d) 93.63±6.87 2.17 101.30±10.06 3.18 92.19±15.29 4.83 85.38±±9.50 3.00 81.93±8.09 2.55 0.06
Daily weight gain (g/d) 30.15±4.24 1.34 29.16±4.23 1.34 27.59±3.81 1.20 26.65±2.80 0.88 27.31±2.80 0.88 0.20
Feed conversion (g/g) 3.10±0.34 0.10 3.40±0.31 0.09 3.34±0.46 0.14 3.20±0.29 0.09 3.01±0.25 0.08 0.29
Note: 0SPV: control diet; 25SPV, 50SPV, 75SPV and 100SPV: Diets with 25%, 50%, 75% and 100% sweet potato vines replacing alfalfa hay.  ±σ = Mean ± standard 𝑥
deviation. SEM = Standard error of the mean.  a,bMean values in the same row with a different superscript differ at P < 0.05.  
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Table 3. Meat color and composition of rabbits fed diets containing different levels of sweet potato 
vines (SPV) as a replacement for alfalfa hay

Experimental diets
0SPV 25SPV 50SPV 75SPV 100SPV P - Value

Water 77% 76% 77% 77% 78% -
Dry Matter 23% 24% 23% 23% 22% -
Protein 20% 21% 20% 20% 20% -
Mineral 
matter

1% 1% 1% 1% 1% -

Color (gluteus maximus)
a* 1.07±0.26 1.12±0.10 1.58±0.73 1.30±0.33 0.95±0.10 0.06
b* -6.74±0.61 -5.99±0.57 -6.92±1.19 -6.95±0.84 -6.98±1.93 0.26
L* 43.86±0.89 45.75±3.02 46.01±3.71 42.89±1.54 47,62±4.47 0.09

x
25SPV 50SPV 75SPV 100SPV

ΔE0SPV-x - 2.03 2.21 1.08 3.76 a -
ΔE25SPV-x - - 1.06 3.02a 2.11 -
ΔE50SPV-x - - - 3.13a 1.72 -
ΔE75SPV-x - - - - 4.74a -
ΔE100SPV-x - - - - - -

Color (Longissimus dorsi)
a* 10.44±1.00 9.83±1.16 9.85±0.50 9.93±1.63 9.93±1.51 0.99
b* -4.25±1.16 -4.08±0.78 -4.69±0.61 -5.02±0.62 -4.60±0.66 0.29
L* 55.62±2.09 55.40±2.40 55.33±1.83 53.24±2.54 55,04±1.81 0.34

x
25SPV 50SPV 75SPV 100SPV

ΔE0SPV-x - 0.67 0.79 2.55a 0.84 -
ΔE25SPV-x - - 0.07 2.35a 0.63 -
ΔE50SPV-x - - - 2.11 0.31 -
ΔE75SPV-x - - - - 0.59 -
ΔE100SPV-x - - - - - -
Note: 0SPV – Control diet; 25SPV, 50SPV, 75SPV and 100SPV diets with 25%, 50%, 75% and 100% 
of SPV as a replacement for alfalfa hay. ΔE: Difference between treatments.  aValue over the threshold 
(2.3 points) with a noticeable difference in color between the samples.
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Table 4. Effects of replacing alfalfa hay with sweet potato vines in diets for growing rabbits on gut morphology and digestive enzymes 
0SPV 25SPV 50SPV 75SPV 100SPV P-value

 ±σ𝑥 SEM  ±σ𝑥 SEM  ±σ𝑥 SEM  ±σ𝑥 SEM  ±σ𝑥 SEM
Villi height (μm) 350.64a±27 4.94 349.73a±78 14.37 279.71b±22 4.07 384.96a±63 11.59 347.95a±61 11.31 0.00006
Chymotrypsin (µmol/min/mg) 142,066a±10,776 3,407 131,166a±23,319 7,374 160,229a±65,543 20,726 73,414b±6,059 1,916 86,163b±18,449 5,834 0.00004
Tripsyn (µmol/min/mg) 26.44± 11.78 3.72 26.72±8.39 2.65 34.77±19.27 6.09 23.51±8.05 2.54 18.16±6.14 1.94 0.06
Protein (µmol of albumin) 60.32a±16.37 5.45 58.31a±6.31 2.10 57.25a±9.07 3.02 65.92a±19.31 6.43 87.75b±16.85 5.61 0.0003

Note: 0SPV: control diet; 25SPV, 50SPV, 75SPV and 100SPV: Diets with 25%, 50%, 75% and 100% sweet potato vines replacing alfalfa hay.  ±σ = Mean ± standard deviation. SEM 𝑥
= Standard error of the mean.  a,bMean values in the same row with a different superscript differ at P < 0.05.  
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Figure 1 

338x92mm (96 x 96 DPI) 
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ANEXO E - CHOLESTEROL-LOWERING EFFECT OF DIET WITH ADDED 

SWEET POTATO (IPOMEA BATATAS) VINES IN RABBITS 

  

Abstract 

 The objective of this study was to evaluate the effect of sweet potato vines as a source 

of fiber on the plasma parameters in healthy rabbits. For this, 15 rabbits were allocated into 

five groups, and each group was fed a different diet for a period of 46 days. The diets were as 

follows: diet without sweet potato vines (0SPV), and experimental diets with 25%, 50%, 75% 

and 100% of sweet potato vines in replacement of alfafa hay respectively (25SPV, 50SPV, 75 

SPV and 100SPV). Triglycerides and VLDL-cholesterol concentrations were approximately 

53% lower in rabbits fed the 100SPV than in rabbits fed 0SPV. In addition, aspartate 

aminotransferase (AST) and total-cholesterol concentration were lower approximately 40% 

and 14%, respectively, in rabbits fed the 100SPV than in rabbits fed 0SPV. No significant 

differences were found among HDL-cholesterol, glucose, proteins, albumin and alanine 

aminotransferase (ALT) concentrations of the five groups. These results demonstrate that the 

consumption of sweet potato vines reduces the triglycerides, VLDL-cholesterol and total 

cholesterol while maintains HDL-cholesterol levels. Therefore, sweet potato vines consumption 

may be another option to prevent coronary heart diseases in rabbits. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 



$5&+,926�/$7,12$0(5,&$126�'(�1875,&,Ï1

&KROHVWHURO�ORZHULQJ�HIIHFW�RI�GLHW�ZLWK�DGGHG�VZHHW�SRWDWR�
�,SRPHD�EDWDWDV��YLQHV�LQ�UDEELWV

$QD�&DUROLQD�.RKOUDXVFK�.OLQJHU���*HQL�6DOHWH�3LQWR�7ROHGR���
6LOYLQR�5REDOR��DQG�/HLOD�3LFROOL�GD�6LOYD�

�

���

6800$5<��

.H\�ZRUGV�

5(6802� 5HGXomR� GH� FROHVWHURO� GH� FRHOKRV�
DOLPHQWDGRV�FRP�GLHWDV�FRQWHQGR�EDUDoR�GH�EDWDWD�
GRFH� �,SRPHD� EDWDWDV���

3DODYUDV� FKDYH�

,1752'8&7,21�

9RO�����1�����������SS�������

��



./,1*(5 ���

0$7(5,$/6�$1'�0(7+2'6

6ZHHW�SRWDWR�YLQHV

$QLPDOV

7$%/(�

��



'LHWV�

$VVD\V

6WDWLVWLFDO�DQDO\VHV

���

7$%/(�

&RUQ� ����� ����� ����� ����� �����

��



���

5(68/76�

',6&866,21

./,1*(5

7$%/(�

��



���

&21&/86,216

5()(5(1&(6

��

��

��

��
,SRPHD� EDWDWDV

��

��

��



���./,1*(5

��

,SRPHD� EDWDWDV

��

,SRPHD� EDWDWDV

��

���

���

���

���

���

���

'LRVSK\URV� NDNL
,SRPHD� EDWDWDV

���
$PDUDQWKXV�FDXGDWXV

������



1 

 

ANEXO F - EFFECT OF SWEET POTATO VINE ON RABBITS'FUR 

  

Abstract 

Rabbits' skin is often used to produce delicate and thermal insulating fabric. The 

purpose of this study was to evaluate the effects of sweet potato vines (SPV) on length and 

quality of rabbits's fur, wich were fed different levels of that ingredient. A total of 25 rabbits, 

New Zealand, from both sexes, weaned at 35 days old was used, and they were distributed 

randomly in individual cages, in randomized allocation design with 5 treatments, with 5 

replicates each. The animals were fed one of the following diets: 0SPV - Control diet without 

SPV; 25 SPV, 50SPV, 75SPV, 100SPV - diets with 25%, 50%, 75% and 100%, respectively, of 

sweet potato vines in replacement of alfafa hay. The biological essay was carried out for 49 

days. At the end, a portion of fur was removed from the region of the nape and submitted to 

length analysis. Collected data was tabulated and analyzed through Analysis of Variance 

(p<0.05), correlation and regression curve. The length of rabbits' fur was not affected by 

experimental diets. Correlation test value (p) was negative. Therefore, results evidence the 

possibility of using local and low-cost ingedients, as SPV, to produce fur with the same quality, 

for fashion and handicraft industries, as in fur produced from conventional ingredients. 
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ABSTRACT
 delicate and thermal insulating fabric. The purpose 

of this study was to evaluate the effects of sweet potato vines (SPV) on length and quality 

New Zealand, from both sexes, weaned at 35 days old was used, and they were distributed 
randomly in individual cages, in randomized allocation design with 5 treatments, with 5 
replicates each. The animals were fed one of the following diets: 0SPV  Control diet 
without SPV; 25SPV, 50 SPV, 75SPV, 100SPV  Diets with 25%, 50%, 75% and 100%, 
respectively, of sweet potato vines in replacement of alfalfa hay.The biological essay was 
carried out for 49 days. At the end, a portion of fur was removed from the region of the 
nape and submitted to length analysis. Collected data was tabulated and analyzed through 

Therefore, results evidence the possibility of using local and low-cost ingredients, as 
SPV, to produce fur with the same quality, for fashion and handicraft industries, as in fur 
produced from conventional ingredients.
 

Keywords: Fur length; Animal nutrition; Pelage.

 

RESUMO 
A pele dos coelhos é tradicionalmente usada para confeccionar tecidos delicados e com 
grande potencial de isolamento térmico. O objetivo desta pesquisa foi avaliar os efeitos 
alimentados com diferentes níveis desse ingrediente. Foram utilizados 25 coelhos da raça 



Nova Zelândia, de ambos os sexos, desmamados aos 35 dias de idade, que foram 
distribuídos aleatoriamente em gaiolas individuais, em delineamento inteiramente 
casualizado com 5 tratamentos, com 5 repetições cada. Os animais receberam uma das 
seguintes dietas: 0BBD  Dieta controle sem BBD; 25BBD, 50 BBD, 75BBD, 100BBD 

 Dietas com 25%, 50%, 75% e 100%, respectivamente, de batata-doce em substituição 
ao feno de alfafa. O ensaio biológico durou 49 dias. Ao final do ensaio biológico, uma 
porção de pelos foi retirada da região da nuca e submetida à análise de comprimento. Os 
dados coletados foram tabulados e analisados por meio de Análise de Variância (p <0,05), 
correlação e curva de regressão. O comprimento do pelo não foi afetado pelas dietas 
experimentais. Mesmo com o teste de correlação, seu valor ( ) foi negativo. Portanto, os 
resultados evidenciam a possibilidade de utilizar ingredientes locais e de baixo custo, 
como o BBD, para gerar peles com qualidade igualmente satisfatória, para a indústria de 
moda e artesanato, em comparação às geradas a partir de ingredientes convencionais. 
 

Palavras-chave: Comprimento do pelo; Nutrição animal; Pelagem

 

RESUMEN 
Los pelos de conejo se utilizan para la confección de tejidos finos e aislante térmico. El 
objetivo de este estudio fue evaluar los efectos de las hojas de patata dulce (HBD) sobre 
la longitud y la calidad del pelo de conejos alimentados con diferentes niveles de dicho 
ingrediente. Se utilizaron 25 conejos, de ambos sexos, de la raza Nueva Zelanda, 
destetados a los 35 días de edad, alojados aleatoriamente en jaulas individuales en arreglo 
completamente casualizado con 5 tratamientos y 5 repeticiones cada una. Los animales 
fueron sometidos a una de las siguientes dietas: 0HBD  Dieta control sin inclusión de 
HBD; - 50HBD, 50HBD, 75HBD, 100HBD- Dietas con inclusión del 25%, 50%, 75% y 
100% de SPV en sustitución del heno de alfalfa. El ensayo tuvo una duración de 49 días. 
Al final del ensayo, una porcion de pelos de la región de la nuca fue seccionado y 
sometido a análisis de longitud. Los datos obtenidos fueron tabulados y analizados a 
través del análisis de varianza (p <0,05), correlación y curvas de regresión. La longitud 
del pelo de los conejos no fue afectada por las dietas experimentales. Incluso realizando 

demuestran por tanto que es posible la utilización de ingredientes locales y de bajo costo 
para la generación de pelos de calidad como es el caso de los conejos. 
 

Palabras clave: Longitud del pelo, Nutrición animal; Escudo. 

 

Introduction 

The use of alternative 

interest all around the world (Gurman et 

al., 2016). In this context, residues of 

agricultural industry may be used as a 

low-cost source to animal nutrition. 

Sweet potato vines (SPV) are the residue 

of sweet potato production, which is 

used for culinary and for biofuel 

production. Rabbits have a good 

tolerance about SPV as a fiber source, 

thus, this ingredient may be used to 



compound their diet (Klinger et al., 

2018). 

SPV presents a propitious 

nutritional composition to diets for 

rabbits: approximately 16% of crude 

protein, 40% of crude fiber and 3% of 

ether extract in dry matter. In this regard, 

alfalfa hay, a common fibrous ingredient 

in rabbit nutrition, has similar aspects of 

SPV. However, the price for alfalfa hay 

may reach R$2.00, while SPV may be 

obtained for free in plantations where it 

is discarded.

Since from the creation of 

Draize test (Draize, 1944), many 

scientific studies have used rabbits as 

experimental model for pharmaceutical 

tests. In this context, the literature is 

extensive to demonstrate the effects of 

 skin (Ocampo-

Suarez et al., 2017). Even though, 

studies about the relation between 

nutrition and fur/skin quality of this 

species are scarce.

However, it is important to 

study the influence of the nutrition over 

the use of 

rabbi

purposes. In this context, the purpose to 

this research was to observe the effects 

of SPV over the length and the quality of 

of SPV as a replacement of alfafa hay in 

diets for growing rabbits. 

 

Material and methods 

Animals and experimental arrangement 

To develop this study, the 

biological essay took place at the 

Laboratory of Rabbits breeding in 

Federal University of Santa Maria, with 

25 rabbits, New Zealand, from both 

sexes, weaned at 35 days old.

The animals were allocated 

randomly, in individual cages with 

dimensions of 50cmx50cmx40cm, 

which were made of galvanized wire and 

equipped with ceramics bowls  one for 

food, another for water. The 

experimental arrangement was 

randomized allocation design, with five 

treatments, with five replicates, and each 

animal was considered an experimental 

unit. 

 

Experimental diets

Five experimental diets were 

formulated, with similar nutritional 

levels to provide the requirements of 

growing rabbits, according AEC (1987) 

as demonstrated in Table 1: 0SPV  

Control diet without SPV; 25SPV, 

50SPV, 75SPV, 100SPV  Diets with 

25%, 50%, 75% and 100%, respectively, 

of SPV in replacement of alfalfa hay. 



SPV was obtained for free at Santa Maria 

and its composition was analyzed at the 

Animal Nutrition Laboratory of Federal 

University of Santa Maria by the 

methods from AOAC (1995). 

Each rabbit received randomly 

one of the five diets during 49 days (84  

days old). During the essay, water and 

food were supplied ad libitum. The age 

of 84 days was chosen to collect fur 

because, in the region of this study, that 

is the average age for slaughter in a 

family farming system. 

 

 

Table 1  Ingredients and chemical composition of rations with sweet potato vines in 

replacement of alfalfa hay for rabbits 

Ingredients (g/kg) 
Experimental diets 

0SPV 25SPV 50SPV 75SPV 100SPV 

Maize 172.5 172.5 170 170 167.5 

Wheat meal 250 250 247.5 247.5 245 

Soy-bean meal 175 175 180 180 185 

Soy-bean oil 25 25 25 25 25 

Rice hull 60 60 60 60 60 

Alfalfa hay 300 225 150 75 0 

Sweet potato vines 0 75 150 225 300 

Dicalcium 

phosphate 8 08 8 8 8 

Calcitic limestone 2.5 02.5 2.5 2.5 2.5 

Salt 5 5 5 5 5 

Premix* 2 2 2 2 2 

Nutritional levels (%) 

Dry Matter (%) 81.6875 81.7625 81.8325 81.9075 81.9775 

Crude Protein (%) 17.8405 17.653 17.636 17.4485 17.4315 

Mineral Matter (%) 5.91985 6.1561 6.415025 6.651275 6.9102 

Crude Fiber 15.20 14.50 13.82 13.15 12.46 

Note. 0SPV: Diet without sweet potato vines; 25SPV, 50SPV, 75SPV, 100SPV: Diets with 25%, 50%, 
75%, 100% of replacement of alfalfa hay for sweet potato vines, respectively.  
* Premix Composition (per diet kilogram): Vitamin A 600,000 IU; Vitamina  100,000 IU; Vitamin E 
8,000; Vitamin K3 200 mg; Vitamin B1 400 mg; Vitamin B2 600 mg; Vitamin B6 200,00 mg; Vitamin 
B12 2,000 mg; Panthotenic Acid 2,000 mg; Choline 70,000 mg; Fe 8,000 mg; Cu 1,200 mg; Co 200 
mg; Mn 8,600 mg; Zn 12,000 mg; I 65 mg; Se 16 mg. 



Fur collection

At the end of the essay, a little 

portion of fur was taken from the nape 

and submitted to length analysis. The 

sample of fur was sectioned off with a 

blade in order to obtain a length from the 

bottom of fur. Length measurement was 

executed with a digital pachymeter. The 

fur length is defined as the distance 

between the extreme superior tip and the 

point of insertion in the epidermis (Maia 

et al., 2008). 

 

Statistical analysis 

Data were tabulated and 

analyzed through Analysis of Variance 

(p<0.05), correlation and regression 

curve. 

 

Results and discussion

affected by the experimental diets (Table 

2). Even though with the correlation test, 

its value ( ) was negative. In this sense, 

for each 1% of SPV, in replacement of 

alfalfa hay, fur length decreases 

0.0027cm, which is not zootechnically 

expressive although mathematically 

smaller. This result is similar to Arruda 

et al. (2003) findings: among the 

diversity of fiber ingredients, the non-

conventional ones, usable in diets for 

rabbits, may present positive effects on 

productive and reproductive yield 

mainly due to the characteristics of meat 

and pelage of that species. 

 

Table 2  Fur length of rabbits fed different levels of sweet potato vines in replacement of 

alfalfa hay 

 Experimental diets  

 0SPV 25SPV 50SPV 75SPV 100SPV P Value 

Length (cm)  3.01±12.6 2.50±13.6 2.98±6.3 2.69±10.2 2.58±22.7 0.15 

Note. 0SPV: Diet without sweet potato vines; 25SPV, 50SPV, 75SPV, 100SPV: Diets with 25%, 50%, 75%, 100% 
of replacement of alfalfa hay for sweet potato vines, respectively. Means followed by coefficient of variation. 

 

These results are also attributed 

to the similar level of crude protein 

(17%) in all five treatments. Ke-liang et 

al. (2004) found positive results, for 

good fur growth, by testing a similar 

level of crude protein. In this context, 

amino acids, mainly sulfur ones, are the 

most important nutrients to fur growth. 

Development process of feather and fur 

is intrinsically related to availability of 



those ingredients. Therefore, other diet 

components, as mineral matter, did not 

influence the variable in this study (fur 

length), although their percentage 

presented small differences in the 

treatments. 

Even so, the coefficient of total 

determination was close to neutrality, 

with a value of 0.05. This result 

demonstrates that SPV influence in fur 

length is very low. Thus, some factors, 

that were not studied, as ambience and 

genetics, may influence more the 

variable of this research. 

Therefore, these results 

evidence it is possible to use local and 

low-cost ingredients to produce high-

quality fur as it happens in the rabbit. For 

this matter, researching alternative 

ingredients as SPV may represent a 

stricture point to the expansion of rabbits 

breeding as a profitable activity in Brazil 

(Arruda et al., 2003). These results also 

coincide the actual preference for 

sustainability in animal production in 

which the focus is over the optimization 

of resources from productive chains 

(FAO, 2014).

According to Veríssimo et al. 

(2009), length alterations in fur and 

pelage are responses to long-term 

adaptation and, thus, they need more 

exposition to environmental conditions. 

During this study, the rabbits were 

submitted to SPV for all their growth 

period (35 to 84 days old); due to that, if 

the ingredient had influenced badly on 

the variables that were studied, this 

alteration would be evident. 

Zhao et al. (2017) mention that, 

recently, many studies are conducted to 

reveal the development mechanism of 

skin and fur in rabbits. However, these 

processes are not so clear. Recent 

studies, which mapped over 80% of 

rabbits genome, verified that formation 

and development of fur happen through 

the genes of additive action (Zhao et al., 

2017). In this context, animal genetics 

presents plasticity about pelage 

characteristics. In this way, external 

factors, as nutrition and ambience, have 

decisive influence in skin and fur quality.

 

Conclusion 

The conclusion, after this study, 

is sweet potato vines can replace up to 

100% of alfalfa hay in diets for rabbits, 

without any negative alteration of fur 

characteristics.
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ANEXO G - CUSTOS DA CRIAÇÃO DE COELHOS COM DIETAS CONTENDO 

BARAÇO DE BATATA-DOCE 

  

Abstract 

This study aimed to evaluate the costs of sweet potato vines (SPV) as a replacement 

alfalfa hay (AH) in diets for growing rabbits. Secondary performance data were obtained from 

rabbits fed diets containing 0% (0SPV), 25%, 50%, 75% and 100% (100SPV) of SPV as a 

replacement AH. Were calculated the costs of: the diets, the animal per day, the fattening of the 

animal, and the kilogram of the live rabbit. After that, the income and the profit margin per 

animal were calculated. It was noticed that all the costs linearly reduced with the replacement 

of the AH by SPV. The amount spent in ration to produce 1kg of rabbit was R$4.31 in the 0SPV 

and R$2.56 in the 100SPV. The cost of feed per animal and per 1kg of rabbit produced were 

R$4.31 and R$6.37 in the group 0SPV and R$2.56 and R$3.43 in the group 100SPV. The 

animals of the 0SPV diet had total operating cost of R$6.04 per head while the animals of the 

100SPV had R$3.82. Thus, the income of a live rabbit is R$ 16.51 in the group 0SPV and 

R$15.37 in the group 100SPV. However, the cost to produce a rabbit is R$6.37 and R$3.43 in 

the groups 0SPV and 100SPV respectively. Thus, the gain margin per animal is higher when 

the 100SPV diet is used. In this sense, it is concluded that it is more logical to substitute in 

100% the AH by SPV in diets for growing rabbits. 

 

 

 

 

113 



CUSTOS DA CRIAÇÃO DE COELHOS COM DIETAS CONTENDO 

BARAÇO DE BATATA-DOCE 

COSTS OF THE RABBITS BREEDING WITH DIETS CONTAINING 

SWEET POTATO VINES 

Ana Carolina Kohlrausch Klinger; Aline Neis Knob; Geni Salete Pinto de Toledo; 

Cícero U. Nogueira; Diuly Bortoluzzi Falcone; Leila Picolli da Silva 

Resumo: O objetivo deste estudo foi avaliar os custos da utilização do baraço de batata-doce 

(BBD) em dietas para coelhos como substituto ao feno de alfafa (FA). Foram obtidos dados 

secundários de desempenho de coelhos alimentados com dietas contendo 0% (0BBD), 25%, 

50%, 75% e 100% (100BBD) de substituição do BBD por FA. Calculou-se o custo: das dietas, 

do animal por dia, da engorda do animal, e do quilograma do coelho vivo. Após, calculou-se a 

receita e a margem de ganho por animal. Percebeu-se que o custo da dieta, do animal por dia, 

da engorda do animal e do quilograma de coelho vivo, reduziram linearmente com a 

substituição do FA pelo BBD. O custo da alimentação por animal e por 1kg de coelho produzido 

foram de: R$4,31 e R$6,37 no grupo 0BBD e de R$2,56 e R$3,43 no grupo 100BBD. Os 

animais submetidos à dieta 0BBD apresentaram por cabeça custo operacional total de R$6,04 

enquanto os da dieta 100BBD R$3,82. A receita de um coelho vivo foi de R$16,51 no grupo 

0BBD e R$15,37 no grupo 100BBD. No entanto, o custo para produzir um coelho é de R$6,37 

e R$3,43 nos grupos 0BBD e 100BBD respectivamente. Assim, a margem de ganho por animal 

é maior quando a dieta 100BBD é utilizada. Diante do exposto, conclui-se com base nos custos 

e margem de ganho que é mais lógico substituir em 100% o FA por BBD em dietas para coelhos 

de engorda.  

Palavras chave: Criação de coelhos. Sustentabilidade. Viabilidade econômica. 

Abstract: This study aimed to evaluate the costs of sweet potato vines (SPV) as a replacement 

alfalfa hay (AH) in diets for growing rabbits. Secondary performance data were obtained from 

rabbits fed diets containing 0% (0SPV), 25%, 50%, 75% and 100% (100SPV) of SPV as a 

replacement AH. Were calculated the costs of: the diets, the animal per day, the fattening of the 

animal, and the kilogram of the live rabbit. After that, the income and the profit margin per 

animal were calculated. It was noticed that all the costs linearly reduced with the replacement 

of the AH by SPV. The amount spent in ration to produce 1kg of rabbit was R$4.31 in the 0SPV 

and R$2.56 in the 100SPV. The cost of feed per animal and per 1kg of rabbit produced were 

R$4.31 and R$6.37 in the group 0SPV and R$2.56 and R$3.43 in the group 100SPV. The 

animals of the 0SPV diet had total operating cost of R$6.04 per head while the animals of the 

100SPV had R$3.82. Thus, the income of a live rabbit is R$ 16.51 in the group 0SPV and 

R$15.37 in the group 100SPV. However, the cost to produce a rabbit is R$6.37 and R$3.43 in 

the groups 0SPV and 100SPV respectively. Thus, the gain margin per animal is higher when 

the 100SPV diet is used. In this sense, it is concluded that it is more logical to substitute in 

100% the AH by SPV in diets for growing rabbits. 

Key-words: Economic viability; rabbits farming; sustainability 



Introdução 

 Nos países em desenvolvimento, a maioria dos ingredientes utilizados nas dietas para 

animais ocupam áreas agrícolas que poderiam ser utilizadas para produção de alimentos para a 

população humana. Na cunicultura, uma maneira viável de substituir os ingredientes 

convencionais é utilizar resíduos culturais, como o baraço de batata-doce (BBD). Nesse sentido, 

o uso de resíduos das culturas vegetais em dietas para coelhos vem tornando-se pauta recorrente 

nos meios científicos e produtivos, uma vez que auxilia na mitigação de passivos ambientais e 

de custos produtivos.  

O BBD se trata de um resíduo da produção de batata-doce, cultura antiga, disseminada, 

e cujo principal rendimento econômico são as raízes (LIN et al., 2018). Estima-se que a planta 

produza 1kg de BBD a cada 3kg de batata-doce, ou seja, em apenas um hectare em uma safra 

quando são produzidos 30.000kg de batata-doce, são desperdiçados 10.000kg de BBD. O grau 

de utilização dos subprodutos, como o baraço (BBD), reflete o nível de subsistência da 

propriedade, sendo possível integrar a cultura da batata-doce, por exemplo, com a criação de 

coelhos (KLINGER et al., 2018). 

Os coelhos são animais tradicionalmente utilizados para subsistência em comunidades 

agrícolas em sistemas com reduzida entrada de insumos (OSENI e LUKEFAHR, 2014). Neste 

sistema, são submetidos a dietas contendo alimentos que usualmente seriam descartados na 

propriedade, como, o BBD. A dieta para coelhos possui inúmeros ingredientes, sendo o mais 

oneroso o feno de alfafa, que nos períodos de entre safra chega a mais de R$2,00/kg e que 

possui características nutricionais similares às do BBD.  

Substituir o feno de alfafa por BBD em dietas para coelhos, figura como alternativa para 

redução de custos produtivos, contribui para a redução de impactos ambientais, e mitiga a 

insegurança alimentar, tendo em vista que um produto vegetal menos nobre para a nutrição 

humana (o próprio BBD) está sendo utilizado para produzir proteína de excelente qualidade 

como a carne de coelho. Diante do exposto o objetivo deste estudo foi avaliar a viabilidade 

econômica da utilização do BBD em dietas para coelhos como substituto ao feno de alfafa.  

Referencial Teórico  

Para a apresentação deste estudo, diversas abordagens podem ser utilizadas, no entanto, 

devido a importância que assumem a cunicultura e a cultura da batata-doce em países 



emergentes, optou-se pela da integração produtiva, neste caso, batata-doce/coelho. Deste modo, 

a seguir serão expostos alguns dados relevantes acerca da cunicultura em países emergentes, 

como, a notoriedade desta atividade para os produtores mais vulneráveis socialmente na 

conquista de sua soberania produtiva. 

 Como o objetivo deste estudo foi avaliar os custos da alimentação de coelhos com dietas 

contendo diferentes níveis de BBD – um resíduo da produção de batata-doce – também será 

descrita a importância desta cultura em países emergentes, seus custos de cultivo e alguns 

aspectos produtivos. Desta forma, as informações a seguir tem como propósito situar o leitor 

sobre a magnitude do tema estudado, bem como, a real possibilidade de sua aplicação em 

propriedades rurais (especialmente as familiares). 

A cunicultura em países emergentes 

 Os coelhos, hoje explorados em todo o mundo, são originários de clima frio e 

tradicionalmente consumidos em países europeus. Foram introduzidos na maioria dos países 

em desenvolvimento – no século passado – com o objetivo de mitigar a insegurança alimentar 

através da geração de proteínas. No Brasil, foram inseridos nas décadas de 60 e 70 para geração 

de láparos para produção de vacinas. No final dos anos 80, quando as vacinas passaram a ser 

desenvolvidas com novas tecnologias, estimulados pelo governo, os cunicultores mudaram seu 

foco para a produção de carne e coprodutos agregados (MACHADO; FERREIRA, 2014).   

Devido a forma como a criação de coelhos foi introduzida nos países emergentes, a 

cunicultura atual é caracterizada pela produção em pequenas propriedades familiares, com 

reduzida entrada de insumos. Nestes locais, o coelho é criado como fonte proteica alternativa, 

integrado com a criação de outras espécies, sendo destinado ao consumo doméstico – a carne – 

e como fonte extra de renda – comercialização dos coprodutos, como pele e fezes – (OSENI E 

LUKEFAHD, 2014).  

Nesse sentido, a diversificação de atividades dentro de propriedades, principalmente as 

familiares, apresenta-se como uma alternativa viável de mitigação de riscos de uma atividade 

principal, como a produção de commodities, garantindo a renda familiar e contribuindo para o 

desenvolvimento rural (SORDI et al., 2016). Desta forma, o sistema integrado das produções 

(animal e vegetal) além da diversificação das atividades dentro da propriedade rural 



proporciona maior segurança para o produtor ao passo que reduz a dependência de recursos 

externos a propriedade (RIVERA et al, 2004).  

Os coelhos, caracterizados pelo sistema digestório adaptado ao aproveitamento de fibra 

(indigestível) podem receber dietas com resíduos vegetais (KLINGER; TOLEDO, 2018). São 

portanto, em pequenas propriedades, mais racionais que aves e suínos, pois, não competem com 

o homem por alimentação. Além disto, uma coelha produz, em sistema extensivo, até 40 filhotes 

por ano distribuídos em diferentes épocas, o que é benéfico pois, proporciona oferta regular de 

proteínas. 

A produção de batata-doce em países emergentes 

 A batata-doce (Ipomea batatas) é uma planta originária da América Latina e encontra-

se entre as hortaliças mais populares no mundo, sendo utilizada na alimentação humana, animal, 

como biocombustível (álcool) e bioplástico (LIN et al., 2018). Ainda tem grande importância 

social, sendo utilizada como alimento energético, auxiliando na geração de emprego e renda e 

contribuindo para a fixação do homem no campo (SANTOS et al., 2006).  

 Quanto ao local de produção, destaca-se a grande concentração de países emergentes 

como produtores desta cultura, sendo estes responsáveis por 95% da produção mundial. De 

acordo com a FAO (2018), no ano de 2016, 74,70% da produção de raízes de batata-doce 

encontrava-se na Ásia, 20,30% na África, 4,10% nas Américas; e 0,90% na Oceania. De acordo 

com a organização, o volume total de batatas-doces produzidas no referido ano foi de 

105.190.501kg em área de 8.623.973 hectares. Quanto a produtividade média por hectare, 

evidencia-se os baixos valores, em torno de 12kg/ha.  

 O Brasil, não está entre os dez maiores produtores mundiais desse vegetal, no entanto, 

a espécie está entre as hortaliças com maior volume de produção e consumo (NEUMANN et 

al., 2017). O país apresenta expressiva quantidade produzida, que em 2016 foi de 

669.454.000kg, valor superior à média de produção de 523.436.000kg, nos anos anteriores (de 

1994 a 2016) (FAO, 2018). Nesse sentido, a produtividade nacional é de média a baixa, em 

torno de 16t/ha. 

 Instituições de pesquisa, como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA, 2011), vem desenvolvendo variedades (como a BRS-cuia) que chegam a produzir 

– em cenário otimista – até 60t/ha/safra, sendo a marca de 40t/ha/safra facilmente atingida – 



em cenário realista – com manejo adequado, adubação e controle de algumas pragas. No 

entanto, em virtude do receio por mudanças, a maioria dos produtores rurais não adere às novas 

técnicas e segue utilizando o sistema conhecido (dos seus pais, avós, bisavós), aumentando, 

assim, os custos de oportunidade. 

 Além de utilizar variedades menos produtivas, a maioria dos produtores familiares, 

considera as raízes como único produto oriundo desta cultura, descartando o BBD. Sendo que, 

a cada quilograma de raízes produzidas a planta gera 0,3kg de BBD, esse descarte gera 

quantidades massivas de biomassa que poderia ser aproveitada de diversas formas, uma delas 

na alimentação de animais herbívoros, que converteriam essa biomassa em proteína de alto 

valor biológico para consumo humano na propriedade. Nesse sentido, quanto maior o grau 

subsistência da propriedade, mais lógico seria aumentar a utilização dos subprodutos desta 

cultura – como o BBD – sendo possível integrar a cultura da batata-doce com produções 

pecuárias como a cunicultura (KLINGER et al., 2018). 

Custos da produção de batata-doce 

Em qualquer atividade agrícola torna-se necessário conhecer o custo operacional total, 

que reflete nos custos produtivos (MELO et al., 2009). No Brasil, o kg da batata-doce varia de 

R$0,83 a R$2,14 sendo os custos de produção em torno de R$0,50/kg (Prohort, 2019). 

Considerando uma produção de 16t/ha/safra, as receitas bruta e a líquida são respectivamente 

de R$13.200,00 e R$5.280,00. Porém, se novos cultivares fossem adotados – como o BRS-Cuia 

– a produção seria de 40t/ha/safra e as receitas bruta e líquida subiriam para R$33.200,00 e 

R$13.200,00, considerando o menor valor de mercado (R$0,83/kg). 

 Além disto, rendimentos também poderiam ser obtidos a partir do BBD que é 

usualmente descartado após a colheita das raízes. Dado que o BBD não é utilizado na lavoura, 

o custo para obtenção e conservação do mesmo compreenderia o custo da mão-de-obra, o custo 

do transporte, o custo da secagem e o custo da armazenagem. Outro aspecto é utilizar o BBD 

em dietas para coelhos, de modo a realizar a integração de uma cultura animal e uma vegetal 

como será exposto na sequência. 

Integração coelhos e batatas-doces 

 A integração entre cunicultura e a cultura da batata-doce pode ser feita de diversas 

formas, sendo a mais adequada dependente da realidade de cada produtor. A seguir, será 



explanada uma das múltiplas possibilidades, que é a de utilizar o BBD seco em dietas fareladas 

no nível de 30% para coelhos de engorda (período que compreende dos 35 aos 84 dias de idade). 

Nesse contexto, a produtividade de matéria seca a partir do BBD que será considerada é de 

16,32% (GOLÇALVES NETO et al., 2015). Assim, em cada hectare de batata-doce cultivada 

podem ser gerados 783,33kg de BBD seco. Cada coelho ingere – durante o período de engorda 

– em torno de 5kg de ração, sendo esta ração composta 30% de BBD, para cada coelho 

necessita-se de 1,5kg de BBD. Assim, em apenas uma safra de batata-doce em um hectare, é 

possível gerar BBD para a produção mensal de 30 coelhos (ou anual de 365) (Figura 1). 

 Além disso, os coelhos podem auxiliar na redução dos custos com a adubação, já que, 

seu esterco tem excelente qualidade. Nesse sentido, a adubação orgânica para a cultura da 

batata-doce é conveniente, já que, como exposto por Santos et al. (2006), este vegetal possui 

sistema radicular ramificado, o que o torna eficiente na absorção de nutrientes, entretanto, leva 

a um rápido esgotamento da reserva de nutrientes do solo. Por consequência, os produtores 

tendem a cultivar a batata-doce preferencialmente em áreas novas, onde normalmente, há maior 

disponibilidade de nutrientes, e menor necessidade de fertilizantes (Santos et al., 2006).  

Figura 1: Esquema de integração da cunicultura com a cultura da batata-doce 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Metodologia 

O estudo econômico foi realizado com base em dados de desempenho zootécnico 

(consumo de ração, ganho de massa e conversão alimentar) secundários, obtidos no ensaio 

biológico conduzido por Klinger et al. (2019) com coelhos alimentados durante a fase de 

crescimento (35 aos 84 dias) com teores crescentes de BBD em substituição ao feno de alfafa. 

Os referidos autores utilizaram cinco dietas experimentais, sendo elas 0BBD, 25BBD, 50BBD, 

75BBD e 100BBD com níveis de 0%, 25%, 50%, 75% e 100% de BBD em  substituição ao 

feno de alfafa respectivamente. A massa corporal média inicial dos coelhos foi de 587g, 589, 

582g, 581g, e 582g e a massa média final de 2.064g, 2.015g, 1.934g, 1.900 e 1.920 nos grupos 

0BBD, 25BBD, 50BBD, 75BBD e 100BBD respectivamente.  

 Após a obtenção dos dados, calculou-se o custo da dieta, sendo os valores para a maioria 

dos ingredientes retirados do banco de dados do IEA (Abril/2019). Os ingredientes que não 

constavam na referida plataforma, como, casca de arroz, o feno de alfafa e baraço de batata-

doce foram definidos considerando o mercado no município de Santa Maria-RS (Abril/2019). 

A composição das dietas e os valores utilizados para cada um dos ingredientes para o cálculo 

são descritos na Tabela 1. 

Tabela 1: Valores dos ingredientes utilizados em dietas para coelhos 

 

Ingredientes 

Valor Teor de baraço de batata-doce (BBD) em substituição ao feno de alfafa 

(R$/Kg) 0 25 50 75 100 

Milho 0,58* 17,25 17,25 17,00 17,00 16,75 

Farelo de trigo 0,98* 25,00 25,00 24,75 24,75 24,50 

Farelo de soja  1,68* 17,50 17,50 18,00 18,00 18,50 

Oleo de soja 3,00* 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

Casca de arroz 0,10** 6,00 6,00 5,75 6,00 5,50 

Feno de alfafa 2,00** 30,00 22,50 15,00 7,50 - 

BBD 0,30** - 7,50 15,00 22,50 30,00 

Fosfato bicálcico 6,00** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

Calcário calcítico 0,10** 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Sal 0,84* 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

* Valor retirado do IEA (2019). **Valores com base no mercado da cidade de Santa Maria – RS. Dietas 

utilizadas no ensaio de Klinger et al. (2019) 

O custo da dieta animal/dia (R$) foi calculado pela multiplicação da quantidade de 

alimento (ração) ofertado pelos seus respectivos preços (ESTREMOTE et al., 2013). O custo 

da dieta total por animal (ofertado/animal R$) foi calculado multiplicando o custo dos 



ingredientes pelo número de dias do ensaio biológico. O custo da dieta total ofertada/kg 

produzido (R$) foi realizado por meio da razão entre o custo total da dieta pela quantidade de 

quilos produzida durante os dias de ensaio biológico (ESTREMOTE et al., 2013). A análise 

econômica foi feita com base na metodologia de custo operacional efetivo de produção proposta 

por Matsunaga et al. (1976), onde os itens incluídos no custo de produção do quilo do coelho 

vivo foram divididos em: alimentação, mão de obra e outras despesas (5% do custo com a 

alimentação por animal), sendo que o custo operacional efetivo/animal (R$) foi realizado pela 

somatória dos itens acima (ESTREMOTE et al., 2013). A margem de ganho por animal (R$) 

foi obtida pela subtração da receita animal pelo custo total de cada animal.  

Resultados e Discussão 

Os dados referentes à quantidade de ração consumida pelos animais nas dietas com 

teores crescentes de BBD em substituição ao feno de alfafa durante os 49 dias de ensaio 

biológico estão expostos na Tabela 2. Observou-se que no tratamento 75BBD houve pequena 

diminuição do ganho diário de massa em relação ao tratamento controle (30g/animal/dia para 

26g/animal/dia). O consumo total de ração no tratamento 50BBD e 100BBD foi menor em 

relação aos outros tratamentos (KLINGER et al., 2019).   

A quantidade de ração consumida (g) para que o animal deposite 1g de massa (conversão 

alimentar) não teve alteração. Nesse sentido, a conversão alimentar foi de 3,10 no tratamento 

controle (0BBD); 3,40 no 25BBD; 3,34 no 50BBD; 3,20 no75BBD e 3,01 no 100BBD. Isto 

indica que o aproveitamento dos ingredientes foi similar nos cinco tratamentos sendo, portanto 

biologicamente viável a substituição do feno de alfafa pelo BBD (KLINGER et al., 2019).  

Tabela 2: Consumo de ração e ganho de massa de coelhos alimentados com dietas contendo diferentes níveis de 

Baraço de Batata-doce (BBD) em substituição ao feno de alfafa durante a fase de crescimento (35 aos 77 dias). 

Variáveis Teores de BBD em substituição ao feno de alfafa (%) 

0 25 50 75 100 

Consumo diário de ração (g) 93 101 92 85 82 

Consumo total de ração (g) 4.557 4.949 4.508 4.165 4.018 

Ganho diário de massa (g) 30,14 29,10 27.65 26.91 27.30 

Ganho total de massa (g) 1.476 1.426 1.355 1.319 1.338 

Conversão Alimentar 3,10 3,40 3,34 3,20 3,01 

Adaptado de Klinger et al. (2019) 



O custo total da alimentação está representado na Tabela 3. Percebeu-se que o custo 

para produzir 1kg de coelho vivo reduziu linearmente com a substituição do feno de alfafa pelo 

BBD. Nesse sentido, o valor do kg no tratamento controle foi de R$4,31 enquanto no 100BBD 

foi de R$2,56. Isto quer dizer que a produção de coelhos a partir de dietas com feno de alfafa 

(no nível de 30%) é 50% mais caro do que produzir com dietas a base de BBD. Nesse sentido, 

o custo de 3kg de coelho produzidos com BBD (R$2,56*3=R$7,68) é R$0,94 mais barato do 

que para produzir 2kg de coelho com a dieta a base de feno de alfafa (R$4,31*2=R$8,62). 

Toledo et al. (2012), estudaram a viabilidade econômica de coelhos em crescimento 

alimentados com diferentes teores de casca de soja (0, 50 e 100%) em substituição ao feno de 

alfafa. Os referidos autores encontraram valores de R$2,10; R$1,70; e R$1,38 para a produção 

de 1kg de coelho vivo para as dietas com 0%, 50%, e 100% de substituição da casca de soja 

pelo feno de alfafa respectivamente. Além do ótimo índice de viabilidade econômica 

proporcionado pelo uso da casca de soja em substituição total ao feno de alfafa, esse 

ingrediente, ainda barateou o custo da dieta. Nesse sentido, o índice de eficiência bioalimentar 

(IEBA) foi 58% melhor para os animais alimentados com casca de soja em comparação àqueles 

que receberam feno de alfafa como ingrediente volumoso da dieta. 

Tabela 3: Ração, preços e custos para cinco teores de baraço de batata-doce (BBD) em substituição ao feno de 

alfafa usados na ração de coelhos na fase de crescimento (35 aos 84 dias). 

 Teores de BBD em substituição ao feno de alfafa (%) 

0 25 50 75 100 

Ração consumida/animal/dia (g)* 93 101 92 85 82 

Ração total consumida/animal (kg) 4,56 4,95 4,51 4,16 4,02 

Preço da ração (R$/kg) 1,37 1,24 1,12 0,99 0,87 

Custo ração/animal/dia (R$) 0,13 0,12 0,10 0,08 0,07 

Custo total da ração/animal (R$) 6,37 5,88 4,90 3,92 3,43 

Custo total da ração/quilo de animal (R$)** 3,08 2,92 2,53 2,06 1,78 

Custo total da ração/quilo de animal 

adquirido*** 

4,31 4,12 3,62 2,97 2,56 

Fonte: * Klinger et al., (2019); **Calculado com base na massa aos 84 dias de 2064g; 2015g; 21934g; 1900; 1920 

para os teores de 0; 25; 50; 75 e 100 respectivamente. ***Calculado com base na massa adquirida durante 49 dias 

(fase de crescimento). 

Também Furlan et al. (2006) conduziram dois ensaios biológicos com diferentes níveis 

de silagem de grãos úmidos de sorgo (baixo ou de alto conteúdo de tanino). Em cada tratamento, 

as silagens de grãos avaliadas substituíram 30% do milho de uma ração-referência. Nesse 

sentido, os referidos autores expõe que o custo da ração por quilograma de peso vivo ganho, o 



índice de eficiência econômica e o índice de custo não foram influenciados (P>0,05) pelos 

níveis de substituição do milho pelas silagens de grãos úmidos. No entanto, o índice de 

eficiência econômica e de custo foram numericamente melhores nas rações com 33% de 

substituição do milho pela silagem de grãos úmidos de sorgo de baixo conteúdo de tanino. 

O custo operacional efetivo representou o desembolso para quantificar os três principais 

gastos durante o ciclo da atividade cunícola (alimentação, mão de obra e outros). Os itens que 

compuseram o custo operacional efetivo de produção estão representados na Tabela 5. 

Observou-se que em torno de 90% dos custos foram oriundos da alimentação.  

Ainda o custo com a dieta reduziu linearmente com a inclusão do BBD, sendo que o 

custo do tratamento controle (apenas alimentação) por animal foi de R$6,37. Em comparação 

os tratamentos 25BBD, 50BBD, 75BBD e 100BBD tiveram custo (apenas alimentação) de 

R$5,88, R$4,90, R$3,92, R$3,43 respectivamente. Como o feno de alfafa custa em torno de 

R$2,00/kg pode-se afirmar que 43% do custo do animal da dieta controle é decorrente ao uso 

do feno de alfafa (R$2,73 de R$6,37) já que o mesmo é utilizado no nível de 30%. Já no 50BBD 

apenas 25% do custo da dieta por animal é relativo ao feno de alfafa, já que, 50% do referido 

ingrediente foi substituído por BBD.  

Quanto ao custo operacional total (COT), percebeu-se que a dieta 100BBD foi mais 

econômica em relação a 0BBD. Neste sentido, os animais submetidos à dieta 100BBD 

apresentaram COT de R$3,82 enquanto o COT dos animais alimentados com a dieta 0BBD foi 

de R$6,04 por cabeça. Isto que dizer que, com o mesmo investimento, o produtor que optar pela 

dieta controle produzirá 6,3kg de coelho vivo enquanto que o produtor que optar pela dieta 

100BBD produzirá 10 kg de coelho vivo.  

Tabela 4: Custo operacional efetivo (R$) por animal para cinco teores de baraço de batata-doce (BBD) em 

substituição ao feno de alfafa em dietas para coelhos na fase de crescimento (35 aos 84 dias). 

Variáveis (R$) Teores de BBD (%) em substituição ao feno de alfafa (%) 

0 25% 50 75% 100 

Custo total alimentação/animal 6,37 5,88 4,90 3,92 3,43 

Custo mão de obra/animal* 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Outras despesas/animal** 0,31 0,29 0,24 0,20 0,17 

Custo Operacional efetivo/animal 6,88 6,37 5,34 4,32 3,80 

Fonte: Dados da pesquisa *Considerou-se o custo de 0,02h e a remuneração de R$10,00 a hora.**Utilizou-se o 

valor de 5% do custo com alimentação conforme Matsunaga et al. (1976). 



O valor de venda do quilograma de coelho vivo praticado no mercado em 2019 é de 

R$8,00. Desta forma a receita com cada animal vivo seria de R$16,51; R$16,12; R$15,48; 

R$15,20 e R$15,37 para animais alimentados com as dietas 0BBD, 25BBD, 50BBD, 75BBD e 

100BBD respectivamente. Nesse sentido a receita por animal é maior no grupo controle e reduz 

linearmente com a substituição do feno de alfafa pelo BBD. No entanto, o custo para produzir 

um coelho a partir das dietas 0BBD, 25BBD, 50BBD, 75BBD e 100BBD é de R$6,37; R$ 5,88; 

R$4,90; R$3,92 e R$3,43, ou seja, a margem de ganho por animal é 18,75% maior no 100BBD 

quando comparado ao controle.  

Tabela 5: Valor pago pelo quilo do coelho vivo (R$/kg) e receita média com a venda dos animais (R$) 

 Teores de BBD (%) em substituição ao feno de alfafa (%) 

0 25 50 75 100 

Valor do quilo do animal (R$) 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

Receita animal (R$)* 16,51 16,12 15,48 15,20 15,37 

Custo total/animal (R$) 6,88 6,37 5,34 4,32 3,80 

Margem de ganho/animal (R$) 9,63 9,75 10,14 10,88 11,57 

Fonte: Dados da pesquisa. * Calculado com base na massa aos 84 dias de 2064g; 2015g; 1934g; 1900g; 1920g para 

os teores de 0; 25; 50; 75 e 100 respectivamente. 

 Ainda é válido salientar, que os desembolsos com a alimentação são relevantes em 

qualquer sistema de produção animal, principalmente em sistemas de geração de renda para a 

agricultura familiar. Para tal, faz-se necessário a redução dos desperdícios das cadeias, bem 

como a definição por parte do produtor de estratégias de controle e de planejamento de custos. 

Nesse sentido os preços dos produtos, principalmente relacionados aos insumos para as dietas 

dos animais, podem ser minimizados com ferramentas simples de gestão que auxiliem na 

tomada das decisões para permanecer no mercado e obter retorno econômico com a atividade.  

Conclusão 

Conclui-se que a maior margem de ganho/animal para coelhos na fase de crescimento, 

alimentados com teores crescentes de baraço de batata-doce em substituição ao feno de alfafa 

ocorreu nos animais alimentados com dieta contendo 100% de substituição. Substituir o feno 

de alfafa por baraço de batata-doce em dietas para coelhos significa, portanto, reduzir os custos 

produtivos, contribuir para a redução de impactos ambientais e mitigar a insegurança alimentar. 
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