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No trabalho serão apresentados os motivos da utilização de soro de leite no aleitamento de animais, sendo que este 

mesmo resíduo é altamente poluente, e ao mesmo tempo 

possui uma grande quantidade de nutrientes que podem ser 

usado por exemplo na criação de suinos, sendo assim 

trazemos informações retiradas de um artigo com o assunto 

em foco. 

Segundo um estudo realizado na universidade de 
Santa Maria foram observadas as respostas econômicas e de 
desempenho do uso de soro de leite integral em dietas para 
leitões na creche. Quarenta e oito leitões foram distribuídos 
em quatro tratamentos com quatro níveis de substituição 
volumétrica (em gramas) da ração por soro de leite integral (0, 
7, 14, 21%), com quatro tratamentos e quatro repetições. Os 
consumos de ração foram diferentes no ganho de peso nos 
diferentes tratamentos. O uso de soro de leite é viável 
economicamente, quando o custo da ração economizada for 
maior que o custo do transporte de soro do laticínio até a 
granja. A utilização de soro de leite em níveis de até 21% nas 
dietas de leitões melhora a conversão alimentar. Embora a energia metabolizável sofra redução com a inclusão 
crescente do soro, não afeta o desempenho dos leitões em níveis de até 21%, como segue no quadro. 

 Periodo 1 (21 aos 35 dias de idade) 

Ingredientes Tratamentos 
 

 T0 T1 T2 T3 

Milho(7,87% PB) 46,22 41,91 37,60 33,27 
Farelo de soja 45% 28,78 26,09 23,40 20,73 
Soro de leite 0 7 14 21 
Suplemento vitamínico mineral¹ 25 25 25 25 
Nutrientes     
Proteína bruta (%) 20,0 20,03 20,07 20,11 
Energia metabolizada (kcal/kg) 3400 3385,4 3370,9 3356,3 
Cálcio (%) 0,90 0,90 0,90 0,90 
Fasforo (%) 0,50 0,50 0,50 0,50 
Lisina (%) 1,4 1,4 1,4 1,4 

 
Período 2 (36 aos 63 dias de idade 

Ingrediente T0 T1 T2 T3 
Milho(7,87% PB) 64,13 59,50 54,78 50,91 
Farelo de soja 45% 31,87 29,50 27,22 24,09 
Soro de leite 0 7 14 21 
Suplemento vitamínico mineral¹ 4 4 4 4 
Nutrientes     
Proteína bruta (%) 20,0 20,03 20,07 20,11 
Energia metabolizada (kcal/kg) 3400 3385,4 3370,9 3356,3 
Cálcio (%) 0,80 0,80 0,80 0,80 
Fasforo (%) 0,40 0,40 0,40 0,40 
Lisina (%) 1,4 1,4 1,4 1,4 

 

Portanto é possível observar que a utilização do soro de leite na alimentação dos suínos realmente é uma boa 
utilização, levando em conta o potencial poluidor do mesmo, sendo que através da iniciativa dos produtores e do laticínio 
é dado um destino a esse subproduto da produção do queijo, onde esse resíduo é reaproveitado trazendo vantagens 
econômicas tanto para o laticínio, quanto para o produtor, além de trazer um ganho econômico tanto para o 
laticínio/empresa quanto para o produtor. 
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