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RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a redução de custos e os efeitos econômicos da inclusão de Farelo de 
Crambe e da Glicerina Bruta, em substituição ao farelo de soja e do milho, sobre o desempenho de 56 
novilhas terminadas em pastagens urochloa brizantha, com idade média de 18 meses, com peso inicial de 
298 ± 21,99 Kg, distribuídas em delineamento experimental inteiramente ao acaso, em quatro piquetes de 
13 hectares cada, com 14 novilhas, em sistema de pastejo contínuo, com água ad libitum, nos seguintes 
suplementos: Milho + Farelo de Soja; Milho + Farelo de Crambe; 50% de Glicerina + 50% de Milho + Farelo 
de Soja; 50% de Glicerina + 50% de Milho + Farelo de Crambe. Não houve prejuízo sobre a eficiência 
alimentar dos animais, proporcionando uma redução de 20,79% no Custo Operacional Total relativa à 
substituição do Farelo de Soja, alavancando sua Rentabilidade Líquida em 83,29%, resultados muito 
próximos aos observados quando esta substituição fora acompanhada pela substituição do milho pela 
glicerina. A introdução de insumos alternativos e provenientes da agroindústria do biodiesel na alimentação 
de novilhas terminadas em pastagens promove uma significativa redução de custos, viável econômicamente 
e sem comprometimento do desempenho alimentar. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Desempenho econômico; crambe; glicerina. 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

Desde a implantação do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel 
(PNPB), foram economizados 5,3 bilhões de dólares em importações de Diesel, valor este 
referente à apenas uma das vantagens econômicas de sua produção (MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA, 2014), que atreladas às metas nele estabelecidas e as perspectivas 
de aumentos nos percentuais obrigatórios de mistura de biodiesel ao óleo diesel 
comercializado em todo o Brasil, que poderá chegar a 10% já em 2018 (BRASIL. Projeto 
de Lei 2.751/2015, art. 1º), tornam evidente a necessidade de ampliação de sua 
capacidade produtiva, colocando o Brasil entre os maiores produtores e consumidores de 
biodiesel do mundo, com uma produção anual, em 2010, de 2,4 bilhões de litros e uma 
capacidade instalada de aproximadamente 5,8 bilhões de litros (AGÊNCIA NACIONAL 
DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS, 2015). 

Estima-se que os 20 bilhões de litros em 2005 passem para 54 bilhões em 2015 e 
92 bilhões em 2030 (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2006), demonstrando a 
tendência na manutenção do Brasil como um dos principais produtores mundiais de 
biodiesel (BP, 2015), o que fatalmente ocasionará um aumento na oferta de seus 
coprodutos (resíduos), tais como farelos (dependendo da oleaginosa utilizada) e a 
glicerina bruta (GB). 

As matérias primas utilizadas na produção de biodiesel são, em sua maior parte, 
também destinadas à alimentação, tanto humana quanto animal e, portanto, concorrentes 
entre si no mercado produtivo de alimentos, sendo o óleo de soja responsável pela quase 
totalidade da produção de biodiesel brasileiro, respondendo entre 80 e 90% do total de 
matéria prima utilizada para esta finalidade (AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS 
NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS, 2015), razão pela qual deve ser incentivada a busca 
por novas oleaginosas, que possam ser largamente utilizadas na produção de biodiesel. 

O farelo e da torta de crambe, em até 15% de inclusão na matéria seca de dietas 
de bovinos em crescimento (Mendonça, et al., 2014), o crambe (Crambe abyssinica), o 
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pinhão manso (Jatrophacurcas), o nabo forrageiro (Raphanus sativus), despontaram 
como alternativas interessantes para o biodiesel (Roscoe et al., 2007). Quanto ao crambe, 
sua fácil adaptabilidade ao plantio direto, atrelada ao estímulo apresentado à produção de 
Biodiesel, pode vir a ajudar a se resgatar o interesse por esta cultura, principalmente ante 
sua superioridade em relação à soja e as demais cultivares na produção de óleos 
vegetais (Baez, 2007), além de ser facilmente adaptada aos equipamentos de plantio já 
utilizados em nossa agricultura (Collares, 2012). 

A inclusão do crambe como fonte de proteína suplementar em dietas de bovinos de 
corte já fora observada na década de 1970, onde Perry et al. (1979) determinaram ser o 
crambe um ingrediente alimentar aceitável para o gado e cujo potencial continua sendo 
estudado (Soares et al., 2010 e Ítavo et al., 2015). 

Já a inclusão do glicerol na alimentação de bovinos é feita desde os anos 1950 
(Donkin et al. 2009), que também pode servir para a alimentação animal de ruminantes 
(Chung et al., 2007). 

Da mesma forma, a glicerina, outro coproduto da cadeia do biodiesel, como 
alternativa altamente promissora voltada à alimentação de ruminantes em face de sua 
semelhança energética com o milho Donkin (2008), também pode ser utilizada na 
alimentação animal como ingrediente energético de rações, até o nível de 9%, em se 
tratando de suínos, sem afetar o desempenho e as características de carcaça destes 
animais (Abdalla, 2008), ao passo que para novilhas Nelore tem-se defendido esta 
inclusão em até 16% da dieta (Silva, G. et al., 2015) e  na dieta bovina (Meneses et al., 
2014). 

Neste contexto, sendo o Crambe e a glicerina dois coprodutos da agroindústria do 
biodiesel, substitutos aos métodos tradicionais na alimentação animal, objetivou-se no 
presente trabalho a análise de seu desempenho econômico, na alimentação de bovinos 
terminados em pastagens Urochloa Brizantha, tendo-se como hipótese que tanto o 
crambe quanto a glicerina apresentam potencialidade de redução de custos e sem 
prejuízo alimentar, tendo-se por base a mensuração da carne produzida no momento do 
abate. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 
 

O experimento, com duração de 130 dias, foi realizado na Fazenda Duas Marias, 
no município de Rochedo MS, de junho a outubro de 2012. Foram utilizados 56 novilhas, 
com idade média de 18 meses, com aproximadamente 298 ± 21,99 Kg de Peso Corporal 
distribuídas em delineamento experimental inteiramente ao acaso, em quatro piquetes de 
13 hectares cada (sistema de pastejo continuo), sendo 14 novilhas por piquete. Os 
animais foram mantidos com pastagens Urochloa Brizantha, e água ad libitum. Os 
animais foram tratados de acordo com as diretrizes da Ética, Bioética e Bem-estar animal 
Comitê do Conselho Brasileiro de Medicina Veterinária e abatidos em frigorífico comercial 
com fiscalização federal (Roça, 2001; CFMV, 2012). O projeto de pesquisa foi aprovado 
pela Comissão de Ética no Uso de animais (CEUA/UFMS) protocolo 654/2015. 

Os tratamentos compreenderam suplementos contendo farelo de crambe (fonte 
protéica)  e/ou glicerina (fonte energética) no concentrado (Tabela 1)  e formulados da 
seguinte forma: milho + farelo de soja (MFS); milho + farelo de crambe (MFC); 50% DE 
glicerina com 50% de milho e farelo de soja (GFS); 50% de glicerina com 50% de milho e 
farelo de crambe (GFC). As dietas isoprotéicas foram formuladas segundo o NRC (1996) 
para ganhos médios de 0,75 kg/dia, com fornecimento de água à vontade em todos os 
tratamentos. As pesagens foram realizadas a cada 30 dias, após jejum de sólidos prévio 
de 16 horas, até que os animais atingissem o peso de abate (±395 kg). Os suplementos 
foram fornecidos diariamente após as 13h00.  
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Os animais foram abatidos em frigorífico comercial, onde foi efetuada a 
identificação, pesagem das carcaças e quantificação das arrobas produzidas. 

 
Tabela 1 - Porcentagem e composição das dietas, contendo duas fontes energéticas e 
duas proteicas para novilhas terminadas em pastagens. 

Descrição Tratamentos 

 MFS MFC GFS GFC 

 % % % % 

Milho moído 76,40 60,00 36,90 28,98 

Farelo de soja 18,60 - 18,60 - 

Farelo de crambe - 35,00 - 35,00 

Uréia - - 1,30 1,02 

Glicerina - - 38,20 30,00 

Núcleo Mineral 5,00 5,00 5,00 5,00 
MFS-Controle (Milho e Farelo de Soja); MFC-Milho e Farelo de Crambe; GFS-50% de Glicerina, 50% Milho 
e Farelo de Soja; GFC-50% de Glicerina, 50% de Milho e Farelo de Crambe. 

 
A avaliação econômica foi realizada com base nos preços praticados na época do 

experimento. A mão de obra mensal foi cotada R$ 680,00, rateadas entre todos os 
tratamentos. O custo do arrendamento do pasto foi de R$ 51,96 por animal, no período de 
130 dias de experimento (4,33 meses). O custo do suplemento foi de R$ 1,33/kg (MFS); 
R$ 0,59/kg (MFC); R$ 1,13/kg (GFS); R$ 0,47/kg (GFC), ao passo que seu custo total fora 
estimado segundo o consumo médio por animal e pela quantidade de dias no mês do 
experimento (Tabela 2), levando-se em consideração os períodos de ajustes da ração. 

A Receita obtida corresponde a quantidade de arrobas produzidas vezes seu preço 
de venda na data do abate (R$ 88,00 / arroba), ao passo que os valores referente aos 
animais para reposição foram cotados em R$ 740,00 cada.  

 
Tabela 2 - Consumo Médio e Custo do Suplemento (em R$) contendo duas fontes 
energéticas e duas proteicas para novilhas terminadas em pastagens. 

 Tratamentos 

Períodos MFS MFC GFS GFC 

 Consumo Médio de Suplemento (Kg) 

1 a 30 dias 1,07 1,50 2,14 2,30 

31 a 60 dias 1,07 1,50 2,14 2,40 

61 a 90 dias 1,07 1,50 2,10 2,14 

91 a 130 dias 0,80 1,40 2,10 2,10 

Média Geral por Animal (Kg) 1,00 1,48 2,12 2,24 

 Custo Médio do Suplemento (R$) 

Junho (17 dias) 24,14 15,13 41,14 18,36 

Julho (31 dias) 44,02 27,59 75,02 34,38 

Agosto (31 dias) 44,02 27,59 74,07 32,75 

Setembro (30 dias) 35,76 25,56 71,10 29,92 

Outubro (21 dias) 22,26 17,43 49,77 20,79 

Total por Animal (R$)  170,20 113,30 311,10 136,20 

Total por Tratamento (R$)  2.382,80 1.586,20 4.355,40 1.906,80 
MFS-Controle (Milho e Farelo de Soja); MFC-Milho e Farelo de Crambe; GFS-50% de Glicerina, 50% Milho 
e Farelo de Soja; GFC-50% de Glicerina, 50% de Milho e Farelo de Crambe. 
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Os custos relativos à Mão de Obra empregada e ao arrendamento do Pasto foram 
rateados entre os tratamentos, em função do número de dias no tratamento e pelo 
número de animais (Tabela 3). 

 
Tabela 3 - Custos da Mão de Obra mensal (R$ 680,00 / mês) e do Arrendamento do 
Pasto (R$ 56,91 / animal) na alimentação de novilhas terminadas em pastagens com 
suplementação alimentar. 

 Mão de Obra Pasto 
 Dias Mês Dias Trat. Valor  

Junho  30 17 385,33  
Julho 31 31 680,00  
Agosto 31 31 680,00  
Setembro 30 30 680,00  
Outubro 31 21 460,65  
Total (R$)  130 2.885,98 2.909,76 

por tratamento (4 tratamentos)  721,49 727,44 

por animal (56 animais)  51,54 51,96 

por hectare (52 hectares)  55,50 55,96 

por dia (130 dias)   22,20 22,38 
MFS-Controle (Milho e Farelo de Soja); MFC-Milho e Farelo de Crambe; GFS-50% de Glicerina, 50% Milho 
e Farelo de Soja; GFC-50% de Glicerina, 50% de Milho e Farelo de Crambe; Valor (Valor Mensal /nº de dias 
no mês * nº de Dias no Tratamento). 

 
A Taxa Interna de Retorno (TIR) fora apurada com o auxílio de função específica 

do Excel e a Rentabilidade Líquida (RL) é fruto da seguinte expressão: Resultado Líquido 
/ Total de Ativos. 

As análises de custos e econômicas foram precedidas de análises estatísticas e 
de variância (ANOVA), realizadas com a utilização de pacote estatístico SAS (Statistical 
Analysis System), versão 9.0, utilizando-se as informações do Peso Corporal Inicial dos 
animais como Covariável, visando-se reduzir eventuais distorções trazidas pela 
variabilidade destes pesos nos resultados observados e submetidos ao teste Tukey de 
médias. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Com exceção do Peso Corporal Inicial e Rendimento de Carcaça, houve efeito de 
tratamento (P<0,05), ao nível de 5% de significância, para as todas as demais variáveis 
observadas (Tabela 4), evidenciando que a substituição do Farelo de Soja por uma fonte 
proteica alternativa (Farelo de Crambe), proporcionou desempenhos similares ou 
superiores aos da dieta com insumos tradicionais. 

Estudos realizados por Anderson et al. (1993), em experimento que confrontou a 
utilização de Crambe, em diferentes proporções (100% à base de soja; 67% soja e 33% 
Crambe; 33% soja e 67% Crambe; e 100% Crambe) na dieta de bovinos de corte, 
concluíram que os resultados das análises de eficiência dos alimentos foram semelhantes 
aos dados de crescimento, não havendo efeito de tratamento sobre a eficiência alimentar 
advindos da inclusão do farelo de crambe. 
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Tabela 4 – Médias, Desvio Padrão das Médias, Erro Padrão da Média e P valor do 
desempenho produtivo com inclusão de coprodutos da agroindústria do biodiesel na 
alimentação de novilhas terminadas em pastagens. 

  Tratamentos 

   MFS   MFC   GFS   GFC  

PCI 298,00 ± 5,98 a 300,71 ± 5,98 a 294,28 ± 5,98 a 302,85 ± 5,98 a 

PCF 388,66 ± 2,18 b 394,69 ± 2,18 a 385,51 ± 2,19 b 395,59 ± 2,19 a 

PCQ 175,82 ± 3,16 ab 177,79 ± 3,16 ab 169,85 ± 3,18 b 181,17 ± 3,17 a 

RC 45,20 ± 0,77 a 45,05 ± 0,77 a 44,01 ± 0,77 a 45,85 ± 0,77 a 

Arrobas 11,72 ± 0,21 ab 11,85 ± 0,22 ab 11,32 ± 0,21 b 12,08 ± 0,21 a 

GPT 89,69 ± 2,18 ab 95,73 ± 2,18 a 86,55 ± 2,19 b 96,62 ± 2,19 a 

GMD 0,69 ± 0,02 ab 0,74 ± 0,02 a 0,66 ± 0,02 b 0,74 ± 0,02 a 
MFS-Controle (Milho e Farelo de Soja); MFC-Milho e Farelo de Crambe; GFS- Glicerina, Milho e Farelo de 
Soja; GFC-Glicerina, Milho e Farelo de Crambe. 
PCI (Peso Corporal Inicial); PCF (Peso Corporal Final); PCQ (Peso Carcaça Quente); RC (Rendimento de 
Carcaça); GPT (Ganho de Peso Total) e GMD (Ganho Médio Diário). 
*Médias com letras minúsculas diferentes nas linhas diferem significativamente (P<0,05), dms 
Tukey=3,75588. 
 

No que se refere ao desempenho econômico (Tabela 5), nota-se a introdução 
deste coproduto em substituição ao Farelo de Soja não prejudicou a eficiência alimentar 
dos animais e proporcionou melhoria no desempenho econômico, demonstrando ser um 
coproduto barato e de qualidade, propiciando uma redução de 20,79% no custo 
Operacional Total, permitindo alavancar-se uma margem líquida (R$/Arroba) de R$ 1,30 
para R$ 7,65 (83,29%), com uma TIR de 2,99% contra o resultado nulo anterior e uma 
Rentabilidade Líquida de 12,30% frente aos 2,06% inicialmente observados. 

Por sua vez, quando associada à substituição do milho por uma fonte energética 
alternativa (glicerina), além das similitudes observadas no desempenho alimentar (em 
arrobas), revela-se um Resultado Líquido muito próximo ao experimentado pela 
substituição do Farelo de Soja, comprovando-se a compatibilidade econômica na 
utilização deste insumo.  

Todavia, o mesmo comportamento não fora observado quando da sua associação 
com o Farelo de Soja, onde a geração de receita não fora capaz de superar os custos 
operacionais do tratamento, em parte decorrentes do aumento no consumo do 
suplemento observados neste tratamento. 

A ausência de um mercado estabelecido para o Farelo de Crambe, e cujos baixos 
custos de aquisição para o presente experimento lhe proporcionaram esse ganho superior 
quando comparado aos outros tratamentos, nos permite, em certa medida, atribuir 
potencialidade para a instituição de um mercado formal deste coproduto e, em 
consequência, para seu plantio o exploração comercial. 

 
 

Tabela 5 - Desempenho Econômico (em R$) dos tratamentos com inclusão de coprodutos 
da agroindústria do biodiesel na alimentação de novilhas terminadas em pastagens. 

    Tratamento 

 Operação MFS  MFC  GFS  GFC  

J
u

n
. 

  
  

  

1
7

 d
ia

s
 Custo Suplemento -311,60 -207,43 -569,55 -249,35 

Custo MO -94,35 -94,35 -94,35 -94,35 
Custo Pasto 
(Arrend.) -95,13 -95,13 -95,13 -95,13 
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J
u

l.
  

  
  
  

 3
1

 d
ia

s
 Custo Suplemento -568,21 -378,25 -1.038,60 -454,70 

Custo MO -172,05 -172,05 -172,05 -172,05 
Custo Pasto 
(Arrend.) -173,47 -173,47 -173,47 -173,47 

A
g

o
. 
  

 3
1

 

d
ia

s
 Custo Suplemento -568,21 -378,25 -1.038,60 -454,70 

Custo MO -172,05 -172,05 -172,05 -172,05 
Custo Pasto 
(Arrend.) -173,47 -173,47 -173,47 -173,47 

S
e

t.
  
  

  
 

3
0

 d
ia

s
 Custo Suplemento -549,88 -366,05 -1.005,09 -440,03 

Custo MO -166,50 -166,50 -166,50 -166,50 
Custo Pasto 
(Arrend.) -167,87 -167,87 -167,87 -167,87 

O
u

t.
  
  

  

2
1

 d
ia

s
 Custo Suplemento -384,91 -256,23 -703,56 -308,02 

Custo MO -116,55 -116,55 -116,55 -116,55 
Custo Pasto 
(Arrend.) -117,51 -117,51 -117,51 -117,51 

Custo Operacional -3.831,73 -3.035,13 -5.804,33 -3.355,73 

Aquisição dos Animais -10.360,00 -10.360,00 -10.360,00 -10.360,00 

Custo Total  -14.191,73 -13.395,13 -16.164,33 -13.715,73 

Total de Receitas 14.404,72 14.669,60 13.772,00 15.026,00 

Resultado Líquido 212,99 1.274,47 -2.392,33 1.310,27 

Arrobas Geradas 163,69  166,70 156,50 170,75 

Margem Líquida (R$/Arroba) 1,30 7,65 -15,29 7,67 

por Animal (R$/Arroba/Animal) 0,09 0,55 -1,09 0,55 

diária (R$/Arroba/Dia) 0,01 0,06 -0,12 0,06 

Taxa Interna de Retorno (TIR)   2,99%   2,85% 

Rentabilidade Líquida 2,06% 12,30% -23,09% 12,65% 
MFS-Controle (Milho e Farelo de Soja); MFC-Milho e Farelo de Crambe; GFS-50% de Glicerina, 50% Milho 
e Farelo de Soja; GFC-50% de Glicerina, 50% de Milho e Farelo de Crambe. 

 

Para Botini et al. (2015), o aumento da glicerina bruta nos suplementos para 
bovinos de corte em pastagem de brizantha marandu também foi positivo, mostrando que 
houve retenção de proteína no organismo dos 30 animais utilizados, proporcionando 
condições para que os mesmos não perdessem peso quando submetidos à suplementos 
concentrados formulados com Farelo de Soja e 20% de proteína bruta com 0, 33, 66 e 
100% de Glicerina Bruta, em substituição ao milho, fornecidos na quantidade de 4,0 kg 
por animal por dia, indicando que as exigências de proteína nas dietas estiveram acima 
da mantença. 

Por fim, tendo em vista que a glicerina não é matéria prima para alimentação 
humana, nota-se, a médio e longo prazo, principalmente quando atrelada ao crambe, o 
potencial de se permitir uma maior disponibilidade de milho e farelo de soja, ingredientes 
importantes em uma gama de insumos destinados à alimentação humana. 

 

4 CONCLUSÕES 
 

Há equivalência e/ou superioridade no ganho de peso dos animais e na geração de 
carne (em arrobas) nas proporções utilizadas no experimento. 
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A inclusão do farelo de crambe e sua associação com a glicerina promoveram 
expressiva redução de custos, sem prejuízo à qualidade do alimento, demonstrando um 
satisfatório desempenho econômico decorrente da utilização de alimentos alternativos 
advindos de coprodutos da agroindústria do biodiesel na alimentação de novilhas 
terminadas em pastagens Urochloa Brizantha. 

A substituição do milho pela glicerina, isoladamente, não foi capaz de superar o 
custo advindo do aumento no consumo médio do suplemento, demonstrando sua 
inviabilidade. 

Novos estudos são pertinentes no sentido de se analisar não só a qualidade da 
carne gerada, como o desempenho destes subprodutos em outras proporções. 
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