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Estudo nutricional e microbiológico de resíduos  
sólidos orgânicos utilizados na alimentação de suínos*

Nutritional and Microbiological Study about Organic Solid Residues Used in Pig Feeding

Everton Eduardo Lopes Dias Juffo1, Lisiane Moreira Matos2,  
Tatiana Regina Vieira2, Andrea Machado Leal Ribeiro3 & Verônica Schmidt2

ABSTRACT

Background: Finding alternative foods that the meet nutritional and energetic requirements of pigs, with less costs and 
without affecting negatively the performance of the animals, is a must in order to achieve a better production efficiency 
and to maintain the market prices. In Porto Alegre, RS, Brazil there is a group of pig farmers that is part of a city hall’s 
project, in which organic solid waste (OSW) is reused in pig feeding. This waste is composed of leftovers from the pre-
preparation of food and of unused food from units preparing and serving food (USA). This study aimed at evaluating the 
nutritional composition of this waste for utilization in pig feeding, as well as its microbiological aspects.
Materials, Methods & Results: Organic solid waste generated in 14 units of a “self service” food store from a shopping 
mall were sampled. The samples were homogenized in each collection, resulting in four compound samples. Dry matter 
(MS), ashes (CZ), crude fat (GB), crude fiber (FB), crude protein (PB), calcium (Ca), phosphorus (P), organic matter 
(MO), nitrogen-free extract (ENN), total digestive nutrients (NDT), digestible energy (ED), metabolizable energy (EM) 
contents and pH were determined. In order to analyze the data, Descriptive Statistics was used and the values were com-
pared with those found in Brazilian tables for poultry and pigs. We verified average contents of 78.76% moisture; 3.97% 
PB; 0.52% FB; 4.2% EE; 13.21% ENN: 0.18% Ca; 0.15% P, 924 kcal/kg ED and 756 Kcal/kg EM. It was calculated that 
10 kg.animal-1 OSW is necessary for the grow phase (30 to 70 kg of live weight). In the finish stage, this supply must be 
significantly increased, with a daily OSW value of 13 kg.animal-1 (70 -100 kg) to 15 kg.animal-1 being calculated. The 
microbiological analysis consisted of qualitative search for Salmonella sp. and quantification of total and thermotolerant 
coliforms. We observed absence of salmonellae and variability in the thermotolerant coliform count, (6 x 102 to 1.3 x 108 
ufc.g-1), with no confirmation of Escherichia coli.
Discussion: About 90% of animal feed formulations used a mix of maize and soybean meal, which demonstrates the 
high demand for these cereals in Brazil. Approximately 70% of nutrient consumption is observed during the growing 
and finishing phases; several researches have been made in a bid to find alternative foods, as a replacement to maize and 
soybean. Some of these include barley, wheat bran, rice bran, achiote seeds, pasta leftovers, almond and cashew nut meal, 
cheese brine, cottonseed meal, citric extracts, etc. The analysis of the average nutritional composition of the OSW used in 
this study reveals high moisture content and, consequently, low PB, FB, ENN and energy contents. With regard to the ash 
contents (mineral matter), their values were the same found in reference foods, with Ca and P having an adequate ratio. It 
is clear that when using OSW, it is important to perform adjustments of the daily amounts supplied. The utilization, sup-
ply and sanitary management of this diet deserves attention, due to its high water volume. On the microbiological point of 
view, the absence of salmonellae in such residues become important, since the presence of these microorganisms in pork 
meat is a food safety issue. Since OSW are mostly composed of products of plant origin, it is normal to observe a high 
thermotolerant coliform count. Even without the confirmation of Escherichia coli, it is necessary to observe the standards 
and legislation in force that advocate the thermal treatment of this kind of material used in animal feed.

Keywords: solid organic waste, nutrients, coliforms, pigs.
Descritores: resíduos sólidos orgânicos, nutrients, coliforms, suínos. 
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INTRODUÇÃO

 Na produção de suínos, a alimentação é o 
componente de maior participação nos custos de pro-
dução [27], representando cerca de 70% dos custos 
médios [9] onde a viabilidade econômica depende, 
essencialmente, da disponibilidade local e regional 
de alimentos a preços compatíveis com o valor pago 
pela carne suína. 

Os suínos destacam-se por sua capacidade de 
aproveitar, com eficiência, subprodutos de origem animal 
e vegetal, além de apresentar alto poder de assimilação. 
A busca por alimentos alternativos que atendam às exi-
gências nutricionais e energéticas ao menor custo, sem 
afetar negativamente o desempenho dos animais é uma 
necessidade para maior eficiência produtiva em situações 
alternativas de criação animal. Entretanto, é necessária 
uma avaliação do valor nutricional de novos ingredientes, 
de forma a não comprometer o atendimento das neces-
sidades nutricionais dos animais e, consequentemente, a 
produtividade e os resultados econômicos [7,16].

A partir das necessidades em buscar alternati-
vas para produtores rurais e ao mesmo tempo reapro-
veitar os resíduos sólidos orgânicos (RSO) gerados em 
unidades de serviços de alimentação e nutrição (USA) 
no município de Porto Alegre, a prefeitura implantou 
um projeto que visa o reaproveitamento desses resíduos 
na alimentação de suínos. 

O presente estudo tem como objetivo avaliar a 
composição dos RSO obtidos em estabelecimentos que 
integram o referido projeto e determinar seu potencial 
para uso na alimentação de suínos em terminação e 
seus aspectos microbiológicos.

MATERIAIS E MÉTODOS

O trabalho foi desenvolvido em um shopping 
Center em Porto Alegre, em unidades que preparam e 
servem alimentos (unidades de serviços de alimentação 
- USA), e integram o projeto desenvolvido pelo Depar-
tamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) de 
Porto Alegre, que visa o reaproveitamento de resíduos 
sólidos orgânicos (RSO) resultantes do pré-preparo 
de alimentos e as sobras alimentares, na alimentação 
de suínos. As sobras alimentares são constituídas por 
alimentos não servidos (provenientes das panelas e/ou 
travessas de serviço) e diferenciam-se dos restos de 
alimentos servidos por serem livres de materiais como 
plásticos, vidros, papel, entre outros [10]. Os estabele-
cimentos foram selecionados por conveniência, sendo 

a manifestação da intenção de participar do projeto o 
critério de inclusão. 

Realizaram-se quatro coletas dos RSO gerados 
em 14 estabelecimentos do shopping. As coletas foram 
realizadas na câmara fria do shopping, constituindo-se 
uma amostra composta por coleta. No laboratório reali-
zou-se a homogeneização da amostra a qual foi dividida 
em duas partes iguais sendo uma utilizada para análises 
microbiológicas e a outra para as análises bromatológicas.

A análise microbiológica constituiu-se da 
pesquisa qualitativa de Salmonella sp.1 [15] e a quanti-
ficação de coliformes totais e termotolerantes2, através 
da técnica do Número Mais Provável modificado [20].

Nas análises bromatológicas, determinaram-se 
os teores de matéria seca (MS) cinzas (CZ), gordura 
bruta3 (GB), fibra bruta3 (FB) [2], proteína bruta1 (PB) 
[18], cálcio e fósforo1 [24], matéria orgânica (MO), 
extrativo não nitrogenado (ENN) e energia digestível 
(ED) e energia metabolizável (EM) a partir do NDT 
calculado [14]. A determinação do pH foi realizada em 
phmetro (Digimed®, modelo DM - 22)4.   

Realizou-se um estudo teórico para utilização 
dos resíduos sólidos orgânicos (RSO) analisados 
na alimentação de suínos, na fase de crescimento e 
terminação. Considerou-se como 10 kg.animal.dia-1 
o volume diário que cada produtor recebe por animal 
alojado na propriedade, nas fases de cria e terminação. 

RESULTADOS

Determinou-se ausência de Salmonella spp. e 
uma grande variabilidade na contagem de coliformes 
termotolerantes (6 x10-2 a 1,3x10-8 ufc.g-1), sem a 
confirmação da presença de Escherichia coli.

O material analisado, resultante do pré-preparo 
de alimentos e sobras alimentares, era constituído por 
feijão, arroz, massa, pizza, verduras e frutas e apresen-
tou um alto teor de umidade (78,8%). A composição 
química média é apresentada na Tabela 1.

Verificou-se 924 kcal de Energia Digestível 
(ED) e 756 kcal de Energia Metabolizável (EM) nos 
Resíduos Sólidos Orgânicos (RSO). Determinou-se em 
397 g de PB, 18 g de Ca e 15 g de P as quantidades 
de nutrientes contidas em 10 kg de RSO. Para suprir 
as necessidades de EM e PB na fase de crescimento, 
o fornecimento de 10 kg dia-1 seriam suficientes. No 
início da fase de terminação (70 a 100 kg de peso vivo) 
e no final (100 a 120 kg peso vivo), seriam necessários 
13 e 15 kg diários de RSO, respectivamente (Tabela 2).
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Tabela 1. Composição química média da análise de quatro amostras de resíduos sólidos orgânicos, constituídos 
por sobras alimentares e alimentos não servidos provenientes de unidades que preparam e servem refeições, em um 
shopping de Porto Alegre, RS, Brasil.

Parâmetro Média (±dp) CV (%) Mínima Máxima
Matéria Seca 24,26 (±0,68) 2,8 23,7 25,14

Umidade 75,74 (±0,68) 0,90 74,86 76,3
Matéria Orgânica 22,91 (±0,73) 3,2 22,31 23,85

Proteína Bruta 4,02 (±0,81) 20,2 3,4 5,12
Fibra Bruta 0,53 (±0,14) 26,5 0,45 0,75

NDT 21,65 (±1,13) 5,2 20,36 23,12
Cinzas 1,34 (±0,05) 3,7 1,29 1,39
Cálcio 0,19 (±0,04) 21,0 0,15 0,24
Fósforo 0,17 (±0,08) 47,0 0,08 0,28

Extrato Etéreo 4,44 (±0,79) 17,8 3,34 5,12
ENN 13,91 (±0,84) 6,0 13,18 14,88
pH 5,14 (±0,21) 4,1 4,9 5,41

CV: coeficiente de variação; NDT: Nutrientes digestíveis totais; ENN: Extrato Não Nitrogenado. 

Tabela 2. Comparação entre as exigências de EM e PB e as quantidades necessárias de Resíduos Sólidos Orgânicos que 
devem ser fornecidas para suínos na fase de terminação.

Fase de 
terminação

EM (kcal) PB (g)

Exigência
Fornecida em 
13 kg de RSO

Exigência
Fornecida em  
15 kg de RSO

70 - 100 kg PV 10.326 10.326 406 516

100 - 120 kg PV 11.376 11.376 408 595
EM: Energia Metabolizável; PB: Proteína Bruta; RSO: Resíduos Sólidos Orgânicos.

DISCUSSÃO

Embora não tenha sido realizada a separação 
dos resíduos para caracterização de seus macrocompo-
nentes, a composição dos resíduos deve-se, principal-
mente, ao tipo de comida servida no estabelecimento 
e às orientações do DMLU para a correta segregação 
destes na origem [10]. Os resíduos orgânicos que 
compõem a mistura variam e ficam na dependência de 
fatores tais como época do ano, deficiência de algu-
mas substâncias biologicamente ativas, existência de 
material estranho e tendência à rápida decomposição 
[1]. Esta variabilidade pode ser entendida como resul-
tado dos diferentes tipos de alimentos preparados em 
cada dia [22]. Os RSO gerados em restaurantes, na 
sua maioria, são constituídos por produtos de origem 
vegetal, representados por sobras de raízes, cascas, 
folhas velhas. Estes resíduos são fornecidos de forma 
in natura aos animais e é normal que se obtenha uma 
alta contagem de coliformes termotolerantes, uma vez 
que os alimentos de origem vegetal são primeiramente 

descascados e, posteriorente, higienizados. A fase de 
retirada de cascas é uma etapas que mais gera resíduos 
orgânicos no pré-preparo de alimentos [25].

 No presente estudo embora não tenha havido 
confirmação de presença de Escherichia coli, o trata-
mento térmico deste tipo de material é preconizado 
para uso na alimentação animal. Já a ausência de 
salmonelas nos resíduos utilizados na alimentação de 
suínos torna-se importante à medida que a presença 
deste microrganismo na carne suína é uma questão 
de segurança alimentar e uma importante barreira à 
exportação [3,6]. 

Vários estudos têm sido desenvolvidos na 
busca de alimentos alternativos ao milho ou soja na 
alimentação de suínos. Entre estes, destaca-se o uso 
de cevada, semente de urucum, resíduos de macarrão 
[11], farelo de amêndoa da castanha de caju [5], soro 
de queijo [21] farelo de algodão [17], extratos cítricos 
[26], farelo de arroz [12], entre outros. Porém, quanto 
ao uso de resíduos oriundos das sobras do pré-preparo 
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e do alimento pronto não servido, conhecidos como 
“lavagem”, embora sejam utilizados desde as primeiras 
criações [13] as informações são escassas.

A principal observação em relação à compo-
sição bromatológica é a alta variabilidade encontrada 
nas amostras para alguns nutrientes, como PB, Ca e P. 
A variabilidade encontrada para o mineral P é de extre-
ma importância (0,08 a 0,28% de P, CV = 47%), visto 
que não há como balancear uma dieta para animais 
quando os ingredientes sofrem grande variabilidade 
em sua composição, sem que se faça diariamente a 
análise bromatológica do oferecido, o que é inviável 
em situações práticas.

Comparando as exigências nutricionais dos 
animais e os valores fornecidos em 10 kg de RSO, 
verificou-se que tanto os teores de energia quanto de 
proteína são suficientes para suprir as necessidades na 
fase de crescimento, mas não na fase de terminação 
[19]. Com relação aos valores de Ca e P, estes suprem 
as exigências nas duas fases, caso a comparação seja 
feita pela média da composição, mas é temerário fazer 
esta afirmação, visto a grande variação observada.

Para suprir as necessidades de energia, na fase 
de terminação seria necessário incrementar de 30 a 
50% a quantidade de RSO fornecida na fase de cres-
cimento. Como consequência, haveria um excesso de 
PB, na ordem de 27 a 46% para as faixas de peso de 
70 a 100 e 100 a 120 kg, respectivamente. Uma dieta 
com baixa relação energia: proteína pode limitar o 
ganho de peso, devido à redução na taxa de deposição 
de gordura corporal [4]. No entanto, como gordura é 
um “nutriente problema” em dietas humanas da atu-
alidade, produzir carcaças mais magras, embora com 
menor peso, pode tornar-se um atrativo para a compra 
do produto. Caso não haja o incremento no consumo, 
aumenta o número de dias necessários para atingir o 
peso de abate, resultado muito comum em produções 
alternativas quando comparadas aos sistemas que usam 
rações balanceadas. 

O ponto positivo de se utilizar resíduos or-
gânicos é que ao transformá-los em proteína animal, 

o homem não só está aumentando a vida útil dos 
aterros sanitários, mas, também, diminuindo o ritmo 
da degradação ambiental. Atualmente, o uso de resí-
duos sólidos orgânicos como alimento alternativo à 
ração comercial na dieta dos suínos em crescimento 
e terminação, proporciona que centros urbanos sejam 
fontes geradoras de alimentos para criações de suínos 
[1]. Na região metropolitana de Curitiba também é 
desenvolvido um projeto com destinação de resí-
duos orgânicos à alimentação animal, que abrange 
as instituições do ramo de alimentos [8], como o 
shopping center Palladium que destina os resíduos 
orgânicos gerados para a alimentação de 1.800 su-
ínos, no município de Araucária/PR. O Projeto está 
em expansão e irá atender até 6 mil animais, na fase 
de terminação [23]. 

Considerando-se que é um trabalho pioneiro 
na análise de sobras alimentares na alimentação de 
suínos, faz-se necessário que mais estudos sejam 
realizados, principalmente com relação à segurança 
do alimento, aos reservatórios na propriedade, ao 
consumo/fornecimento e limpeza de comedouros, à 
conversão alimentar, ao rendimento de carcaça e aos 
resultados econômicos.

CONCLUSÃO

Os Resíduos Sólidos Orgânicos estudados apre-
sentam alto teor de umidade e grande variabilidade tanto 
na composição bromatológica quanto nas contagens 
bacterianas. Apresentam-se como uma fonte alimentar 
alternativa para suínos, desde que haja ajustes quanto às 
quantidades diárias fornecidas por animal. Sob o aspecto 
microbiológico não demonstrou problemas.
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