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FONTES PROTEICAS ALTERNATIVAS NA ALIMENTAÇÃO DE OVINOS EM 

CONFINAMENTO 

DANTAS, Joederson Luiz Santos. FONTES PROTEICAS ALTERNATIVAS NA 

ALIMENTAÇÃO DE OVINOS EM CONFINAMENTO. 2018. 44f. Dissertação (Mestrado em 

Produção Animal: Nutrição de Ruminantes) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), Macaíba-RN, 2018. 

RESUMO: Objetivou-se avaliar o consumo, desempenho e o rendimento de carcaça de ovinos 

alimentados com fontes proteicas alternativas. Foram utilizados 32 ovinos SPRD (sem padrão 

racial definido) com peso médio inicial de 22,34 ± 2,05 kg e idade média inicial de 4 meses, 

distribuídos em delineamento inteiramente casualizado com quatro tratamentos e oito repetições. 

Os animais foram alojados em baias individuais para acompanhamento de ganho de peso, 

determinação do consumo e da digestibilidade aparente da matéria seca e dos nutrientes. O feno 

de capim-massai e a palma forrageira foram bases volumosas das dietas experimentais, que 

diferiram em relação às fontes proteicas: farelo de soja, torta de babaçú, torta de coco e torta de 

algodão. Ao atingirem aproximadamente 35 kg de PV os animais foram abatidos a fim de avaliar 

os rendimentos de carcaça. Observou-se efeito (P<0,05) das fontes proteicas sobre os consumos 

de matéria seca (CMS), matéria orgânica (CMO), proteína bruta (CPB), carboidratos não fibrosos 

(CCNF), fibra em detergente neutro (CFDN) e extrato étereo (CEE). Os animais alimentados com 

farelo de soja apresentaram maiores consumos de matéria seca (1,27 kg/dia), matéria orgânica 

(1,16 kg/dia), proteína bruta (0,142 kg/dia), e carboidratos não fibrosos (0,640 kg/dia). Os maiores 

CFDN e CEE foram dos animais alimentados com torta de algodão (0,440 kg/dia) e torta de coco 

(0,061 kg/dia), respectivamente. Houve efeito (P<0,05) para o GMD com maiores médias para os 

animais que foram alimentados com torta de algodão. Não foi observado efeito nos rendimentos 

de carcaça quente e fria. O conteúdo do trato gastrintestinal sofreu efeito das fontes proteicas 

alternativas com maiores médias para os animais alimentados com torta de coco (6,30 kg). As 

tortas de algodão e babaçu podem ser utilizadas como alternativas ao farelo de soja em dietas para 

ovinos em confinamento. Devido ao menor desempenho dos animais alimentados com torta de 

coco, seu uso deve ser condicionado ao valor econômico e disponibilidade como fonte de 

proteína. 

 

 

 
Palavras-chave: biodiesel, consumo, cordeiros, digestibilidade, subprodutos. 

 

 

 



 
 

 

ALTERNATIVE PROTEIN SOURCES IN THE FEEDING OF SHEEP IN FEEDLOT 

DANTAS, Joederson Luiz Santos. 2018. 44f. ALTERNATIVE PROTEIN SOURCES IN 

THE FEEDING OF SHEEP IN FEEDLOT.  Dissertation (Master‟s Degree in Animal 

Production: Ruminant nutrition) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), Macaíba-RN, 2018. 

ABSTRACT: The objective was to evaluate the consumption, performance and carcass yield of 

sheep fed with alternative protein sources.  Were used 32 SRPD sheep (with no defined racial 

pattern), with a mean weight initial of 22.34 ± 2.05 kg and initial mean age of 4 months, 

distributed in a completely randomized design with four treatments and eight replicates. The 

animals were housed in individual stalls to monitor weight gain, determination of intake and 

apparent digestibility of dry matter and nutrients. Massai grass hay and cactus forage were the 

basis of the experimental diets, which differed in relation to the protein sources: soybean meal, 

babaçú pie, coconut pie and cotton pie. When they reached approximately 35 kg of LW the 

animals were slaughtered in order to evaluate the carcass yields. It was observed the effect (P 

<0.05) of treatments on dry matter intake (DMI), organic matter (OMI), crude protein (CPI), non-

fibrous carbohydrates (NFCI), neutral detergent fiber (NDFI) and ether extract (EEI). The animals 

fed soybean meal had the highest of dry matter intake (1.27 kg / day), organic matter (1.16 

kg/day), crude protein (0.142 kg/day), and non-fibrous carbohydrates (0,64 kg/day). The highest 

INDF and IEE were of the animals fed with cotton pie (0.440 kg / day) and coconut pie (0.061 kg 

/ day), respectively. There was an effect (P <0.05) for the DAG with higher averages for the 

animals that were fed with cotton pie. No effect was observed on hot and cold carcass yields. The 

content of the gastrointestinal tract was affected by alternative protein sources with higher mean 

values for animals fed with coconut pie (6.30 kg). Cotton pie and babassu pie can be used as 

alternatives to soybean meal in diets for confined sheep. Due to the lower performance of coconut 

pie fed animals, their use should be conditioned to economic value and availability as a source of 

protein. 

 

Key words: biodiesel, by-products, consumption, digestibility, lambs.  
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1. REFERENCIAL TEÓRICO 1 

1.1 Ovinocultura: características produtivas em confinamento e utilização de 2 

fontes proteicas na alimentação 3 

Em 2014 o efetivo do rebanho ovino mundial era de 1,2 bilhão (FAO, 2015), 4 

distribuído em todos os continentes do planeta, e apresenta um crescimento médio anual 5 

nos últimos cinco anos de 1,5%. O Brasil possui o 18o maior rebanho mundial de ovinos, 6 

com um efetivo de 18.433.810 cabeças das quais 57,5% do rebanho estão no Nordeste e 7 

29,3% na Região Sul (FAO, 2015; IBGE, 2016). A importância dos ovinos como fonte 8 

de proteína em regiões subdesenvolvidas e em desenvolvimento tem sido enfatizada ao 9 

longo das últimas décadas, pois, pela rápida expansão e crescimento populacional, a 10 

demanda por proteína animal tem excedido a produção. Além disso, os ovinos apresentam 11 

elevado potencial fisiológico para produção de carne e constitui uma fonte alimentar de 12 

ótima qualidade para população humana e, em se tratando de ovinos deslanados, também 13 

de pele de elevada qualidade (BOSA et al., 2012). 14 

A adequação no manejo alimentar e nutricional para os rebanhos é um importante 15 

desafio para os sistemas de produção de ovinos. Uma estratégia cada vez mais utilizada 16 

no período de seca para a ovinocultura, quando se necessita ter produção de carne 17 

contínua e bem distribuída ao longo do ano, é a intensificação do modelo de produção 18 

com a adoção de confinamento (ARAÚJO et al., 2009). A utilização desta técnica se torna 19 

interessante quando relacionada com práticas de produção e conservação de alimentos 20 

(MANERA et al., 2009), principalmente porque o semiárido brasileiro caracteriza-se por 21 

apresentar um período chuvoso relativamente curto, onde se acumula certa quantidade de 22 

forragem com moderada qualidade nutritiva, enquanto na época seca as pastagens 23 

apresentam baixa capacidade de suporte e baixo valor nutritivo (ANDRADE et al., 2014).   24 

O confinamento de ovinos tem sido nos últimos anos adotado de forma crescente 25 

em virtude da redução do tempo para o abate, da maior eficiência no controle sanitário, 26 

da melhor qualidade da carcaça, da manutenção da oferta de forragem no período de 27 

escassez e, consequentemente, de maior regularidade na produção e na qualidade da carne 28 

ovina disponibilizada no mercado (LAGE et al., 2010). 29 

Apesar de todos esses aspectos positivos, nem sempre esse sistema de produção é 30 

economicamente viável, uma vez que sua viabilidade está atrelada às oscilações de preço 31 

dos grãos, principalmente milho e soja. Uma possibilidade de redução dos efeitos dessa 32 

situação sazonal é reduzir o custo das dietas empregadas no confinamento por meio do 33 
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aproveitamento de fontes de alimentos disponíveis em cada região (LAGE et al., 2010). 34 

Nesse contexto, subprodutos da indústria do biodiesel e da agroindústria podem ser fontes 35 

proteicas promissoras para diminuir os custos de produção em sistemas intensivos e semi-36 

intensivos de criação, já que existe a necessidade da destinação dos subprodutos gerados 37 

pelas indústrias com a finalidade de prevenir danos ao meio ambiente. 38 

Com o objetivo de avaliar a substituição do farelo de soja pela torta de algodão 39 

em até 100%, Silva et al., (2015) não observaram diferenças significativas para o 40 

consumo de MS (1,14 kg/dia), MO (1,07 kg/dia), PB (0,17 kg/dia), FDN (0,44 kg/dia) e 41 

CNF(0,49 kg/dia) com o aumento da inclusão da torta de algodão. Porém, os autores 42 

observaram diferenças para o consumo de FDN com o aumento de inclusão da torta de 43 

algodão. Observaram-se diferenças significativas para o consumo de EE que obtiveram 44 

valores médios de 76,6% de digestibilidade com 100% de inclusão de torta de algodão. 45 

O aumento dos níveis de torta de algodão não afetou o peso corporal final (36,66 kg), 46 

ganho de peso diário (0,190 kg/dia) ou total dos cordeiros (15,7 kg), peso vivo ao abate 47 

(35,88 kg), peso de carcaça quente (15,56 kg) e fria (15,44 kg) e as perdas por 48 

resfriamento (0,75%). Portanto, a torta de algodão pode substituir 100% o farelo de soja 49 

na dieta de cordeiros em terminação, podendo ser uma alternativa viavel para sistemas 50 

produtivos com essas características. 51 

Sá et al. (2015), quando avaliaram a substituição do farelo de soja pela torta de 52 

babaçu nos níveis de 0, 7, 5, 15 e 22,5% na dieta de ovinos, verificaram que não houve 53 

diferença entre os níveis de substituição para os consumos de MS, expressos em gramas 54 

por dia, com valores médios de 838,3 g/dia, 830,8 g/dia, 854,6 g/dia e 810,3 g/dia nos 55 

níveis de 0, 7,5, 15 e 22,5% de inclusão, respectivamente, o que demonstra à possibilidade 56 

de inclusão do subproduto na dieta de ovinos.  57 

Com o objetivo de avaliar a inclusão do babaçu na dieta de ovinos sob o 58 

rendimento e as características de carcaça de ovinos em crescimento em substituição ao 59 

farelo de soja, onde os tratamentos foram de 0, 10, 20 e 30% de inclusão da torta de 60 

babaçu na dieta, Xenofonte et al., (2009) verificaram que os pesos dos animais e das 61 

carcaças e os rendimentos de carcaça quente e fria decresceram de forma linear conforme 62 

aumentaram os níveis de farelo de babaçu na dieta. Os animais alimentados com as dietas 63 

contendo 30% de farelo de babaçu ganharam em média apenas 50 g/dia, resultando em 64 

baixo peso ao abate e da carcaça, o que refletiu diretamente no rendimento de carcaça 65 

fria, que ficou em torno de 39,67%. Esse valor também é baixo se comparado aos 47,07; 66 

43,06 e 44,28% obtidos com 0, 10 e 20% de farelo de babaçu nas dietas, respectivamente. 67 
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O rendimento verdadeiro, a perda por resfriamento e a perda ao jejum não foram 68 

influenciados pelos níveis de farelo de babaçu na dieta e apresentaram médias de 56,07; 69 

4,74 e 6,06%, respectivamente. Houve efeito linear decrescente para peso de meia-70 

carcaça fria, paleta, costelas (1a a 13a), serrote, perna, lombo e pescoço. Essa redução no 71 

peso dos cortes está diretamente relacionada ao peso da carcaça dos animais, que foi 72 

menor nos animais alimentados com as rações com níveis acima de 20% de farelo de 73 

babaçu. Ao analisar os pesos dos cortes em relação à meia-carcaça e considerando o seu 74 

valor comercial, observa-se que a soma dos cortes considerados de primeira (pernil e 75 

lombo) foi de 2,93; 2,66; 2,09 e 1,55 kg, respectivamente, para os níveis de 0, 10, 20 e 76 

30% de farelo de babaçu, o que representa rendimento de 42,77; 41,95; 42,22 e 41,89%, 77 

respectivamente. As costelas e paletas somaram, nas diferentes dietas experimentais, 78 

2,49; 2,32; 1,87 e 1,42 kg, com rendimentos de 36,26; 36,54; 37,83 e 38,27%, 79 

respectivamente. Os autores concluíram que o uso do farelo de babaçu em nível acima de 80 

10% na dieta afeta negativamente os pesos e rendimentos, bem como os cortes comerciais 81 

e as medidas lineares, de carcaças de ovinos sem padrão racial definido. 82 

Ao avaliar a inclusão da torta de coco, que é um coproduto da extração do óleo de 83 

coco, na dieta de ovinos nos níveis de 0, 25, 50 e 75%, Bosa et al. (2012), verificaram 84 

que o consumo de matéria seca decresceu à medida que se aumentou a inclusão de torta 85 

de coco, variando de 699 a 405 g/dia entre os níveis de 25 e 50% (P< 0,05) de inclusão 86 

de torta de coco no concentrado. O mesmo comportamento foi observado quando foi 87 

analisado o consumo em relação à porcentagem do peso vivo, com valores de 3,67; 2,15 88 

e 2,00% do peso vivo para os níveis de 25, 50 e 75% de inclusão de torta de coco, 89 

respectivamente. O consumo de matéria seca foi significativamente (P< 0,05) afetado 90 

com 50% de inclusão de torta de coco no concentrado. A digestibilidade aparente da 91 

matéria seca apresentou valores de 76,96; 76,3 e 67,89% para os níveis 25, 50 e 75% de 92 

inclusão de torta de coco, respectivamente. Os valores de digestibilidade aparente de 93 

proteína foram 81,79; 79,30 e 71,51 para 25, 50 e 75% de inclusão de torta de coco, 94 

respectivamente. Os autores enfatizaram que a redução no consumo foi devido ao teor de 95 

EE presente na torta de coco. 96 

Em experimento realizado por Alves et al. (2016), com o objetivo avaliar fontes 97 

proteicas alternativas (torta de mamona desintoxicada, torta de girassol e semente de 98 

girassol) ao farelo de soja na dieta de ovinos, os mesmos concluíram que a torta de 99 

mamona desintoxicada pode substituir o farelo de soja na dieta de ovinos em 100 

confinamento. Os consumos de matéria seca e proteína bruta para a torta de mamona 101 
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foram de 0,964 kg/dia e 0,140 kg/dia, respectivamente, enquanto que os consumos do 102 

farelo de soja foram de 0,989 kg/dia e 0,146 kg/dia, respectivamente, não havendo 103 

diferenças significativas entre os tratamentos. A digestibilidade de MS para a torta de 104 

mamona foi de 700g/kg e de 694 g/kg para o farelo de soja. O ganho médio diário foi de 105 

0,217 e 0,190 kg/dia para o farelo de soja e para torta de mamona, respectivamente. O 106 

peso corporal no abate, o peso corporal vazio, o peso da carcaça quente e o peso da 107 

carcaça fria foram maiores nos animais alimentados com farelo de soja em comparação 108 

com os animais que foram alimentados com outras fontes proteicas. Mesmo assim, a torta 109 

de mamona se apresenta como uma alternativa para acabamento de cordeiros. 110 

Muitas vezes as fontes proteicas na alimentação são limitadas, principalmente por 111 

seu alto custo de aquisição, como é o caso do farelo de soja que representa a fonte de 112 

maior qualidade proteica para alimentação animal. Visto isso, é interessante o avanço 113 

com pesquisas para fontes alternativas na alimentação animal que venham a baratear os 114 

custos com alimentação e aumentar o número de alimentos alternativos para o produtor 115 

rural, tornando a atividade pecuária mais rentável. 116 

O sucesso econômico de qualquer atividade zootécnica está na dependência da 117 

elaboração de um adequado sistema de produção, e das técnicas a serem empregadas; 118 

principalmente as que dizem respeito ao desempenho produtivo do rebanho, o qual 119 

necessita de estudos que permitam estabelecer melhorias nas dietas e que atendam às 120 

necessidades desses animais, observando o tipo de alimento empregado e o custo de 121 

aquisição dos mesmos, pois, sabendo-se que a alimentação é o principal componente do 122 

custo de produção e que constitui um fator limitante à produção de carne ovina no 123 

Nordeste brasileiro, o melhor desempenho destes animais dependerá principalmente das 124 

características do animal e da qualidade do alimento que compõem a sua dieta (PINTO et 125 

al., 2005; COSTA et al., 2011). 126 

1.2 Palma forrageira  127 

A palma forrageira é uma alternativa para suprir o déficit de alimentos na época 128 

seca, pois apresenta adaptação às condições edafoclimáticas da região por pertencer ao 129 

grupo das crassuláceas e ser eficiente no uso da água (ALMEIDA, 2012). Segundo o 130 

mesmo autor, a palma é um alimento que apresenta aceitabilidade, o que possibilita o 131 

consumo pelos animais, um alto valor energético e uma boa digestibilidade, além de ser 132 

um alimento verde que supre grande parte das necessidades de água durante a época de 133 

escassez. 134 
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A palma forrageira apresenta alto teor de CNF e baixo de FDN e FDA quando 135 

comparada a outros alimentos volumosos, podendo ser fatores determinantes na 136 

utilização da mesma na dieta animal, pois o primeiro é fonte de energia prontamente 137 

disponível para fermentação microbiana e os demais têm importante papel na manutenção 138 

das condições normais do rúmen (MELO, 2006). No entanto, segundo Oliveira et al. 139 

(2011) limitações ocasionadas pelo alto teor de CNF e baixos teores de carboidratos 140 

fibrosos, impedem que a palma forrageira seja fornecida aos animais exclusivamente, 141 

pois a presença de tais limitações quanto ao valor proteico e de fibra não atendem às 142 

necessidades nutricionais do rebanho. Por isso, vê-se a importância de complementá-las 143 

com outras fontes de volumosos, como fenos, silagens e capins. 144 

Em um experimento com diferentes fontes de silagem (silagem de girassol e 145 

silagem de sorgo) e diferentes fontes de feno (leucena, feijão guandu e capim elefante) 146 

associadas à palma forrageira, onde foi avaliado o consumo, digestibilidade e parâmetros 147 

ruminais em ovinos, Wanderley et al. (2012) concluíram que todas as fontes de volumosos 148 

citadas podem ser utilizadas como alternativa alimentar para ovinos na região semiárida 149 

do Nordeste brasileiro, o que contribui para o aumento da produtividade desses animais. 150 

Os mesmos autores constataram que as diferentes fontes de volumosos associadas à palma 151 

forrageira promoveram um equilíbrio entre CNF e carboidratos fibrosos (CF) na dieta, 152 

pois proporcionaram um nível de fibra fisicamente efetiva que, provavelmente, resultou 153 

numa melhor ruminação, o que estimulou a produção de saliva, e assim mantiveram-se 154 

as condições normais de saúde ruminal. 155 

Silva (2014), avaliando diferentes fontes de feno (Catanduva, sabiá, gliricídia e 156 

catingueira) associados à palma forrageira na alimentação de ovinos, obtive um consumo 157 

de matéria seca (CMS) médio de 1,23 kg/dia com um nível de consumo de 3.6% do peso 158 

vivo (PV) e com ganhos médios diários variando de 184 g/dia até 215 g/dia, o que 159 

evidencia a qualidade nutricional da dieta e que essas diferentes fontes de volumosos 160 

associados a palma podem ser uma alternativa de fonte alimentar para os ovinos. Bispo 161 

et al., (2010), avaliando o efeito da substituição do capim elefante por palma forrageira 162 

como fonte de forragem no consumo e digestibilidade de ovinos, encontraram média de 163 

1,14kg/dia para CMS no tratamento em que a palma teve uma representatividade de 42% 164 

na dieta.   165 

Com o objetivo de avaliar os efeitos da inclusão de suplementos como farelo de 166 

trigo, farelo de soja, farelo de algodão e caroço de algodão na dieta à base de palma 167 

forrageira sobre o consumo, digestibilidade aparente dos nutrientes, pH e nitrogênio 168 
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amoniacal de ovinos, Pessoa et al. (2013) observaram consumo de MS acima de 3,0% PV 169 

proporcionando ingestão adequada de nutrientes quando é disponibilizado para os 170 

animais, dietas corretamente balanceadas. O coeficiente de digestibilidade de MS médio 171 

foi de 60,61%, com pH médio de 6,56, resultados que promoveram condições normais de 172 

saúde ruminal. O pico de concentração de amônia foi de 13,89 mg/ml às 3,8 horas após a 173 

alimentação, o que promoveu adequada utilização dos nutrientes em dietas à base de 174 

forragem com reduzido teor de nitrogênio. 175 

1.3 Feno de capim-massai 176 

A fenação é o processo de conservação de forragens através da desidratação 177 

parcial da planta forrageira a qual retira água disponível para a ação deletéria de 178 

microrganismos, fazendo com que o produto final se conserve por longo tempo (JOBIM 179 

et al., 2001). É uma técnica de fácil utilização e pode contribuir de forma significativa 180 

para elevar os índices zootécnicos e viabilizar economicamente o empreendimento 181 

agropecuário.  182 

Para o processo de fenação são indicadas plantas que atingem facilmente o ponto 183 

de feno, mantendo o máximo possível do valor nutricional da forrageira original e com 184 

menores riscos de perdas. Além disso, deve-se ter uma elevada produção de forragem por 185 

unidade de área, alta relação folha:caule e caules finos, boa capacidade de rebrota após 186 

colheita e um hábito de crescimento que facilite a colheita. 187 

O capim-massai é um híbrido entre o Panicum maximum e o Panicum infestum, 188 

caracterizando-se por ser uma gramínea perene de hábito de crescimento cespitoso, folhas 189 

finas e decumbentes com altura média das plantas de 65 cm, destacando-se por ser mais 190 

adaptada ao estresse hídrico e menor estacionalidade de produção (VALENTIN et al., 191 

2001). 192 

Segundo Lopes et al. (2016), o capim-massai revelou importantes características 193 

como elevada produção de biomassa foliar, alta relação folha:colmo, baixa produção de 194 

colmo, alta capacidade de perfilhamento, entre outros. Todos esses fatores tornam essa 195 

cultivar uma alternativa para o processo de fenação.  196 
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 318 

RESUMO: Objetivou-se avaliar o consumo, desempenho e o rendimento de carcaça de ovinos 319 

alimentados com fontes proteicas alternativas. Foram utilizados 32 ovinos SPRD (sem padrão 320 

racial definido) com peso médio inicial de 22,34 ± 2,05 kg e idade média inicial de 4 meses, 321 

distribuídos em delineamento inteiramente casualizado com quatro tratamentos e oito repetições. 322 
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Os animais foram alojados em baias individuais para acompanhamento de ganho de peso, 323 

determinação do consumo e da digestibilidade aparente da matéria seca e dos nutrientes. O feno 324 

de capim-massai e a palma forrageira foram bases volumosas das dietas experimentais, que 325 

diferiram em relação às fontes proteicas: farelo de soja, torta de babaçú, torta de coco e torta de 326 

algodão. Ao atingirem aproximadamente 35 kg de PV os animais foram abatidos a fim de avaliar 327 

os rendimentos de carcaça. Observou-se efeito (P<0,05) das fontes proteicas sobre os consumos 328 

de matéria seca (CMS), matéria orgânica (CMO), proteína bruta (CPB), carboidratos não fibrosos 329 

(CCNF), fibra em detergente neutro (CFDN) e extrato étereo (CEE). Os animais alimentados com 330 

farelo de soja apresentaram os maiores consumos de matéria seca (1,27 kg/dia), matéria orgânica 331 

(1,16 kg/dia), proteína bruta (0,142 kg/dia), e carboidratos não fibrosos (0,640 kg/dia). Os maiores 332 

CFDN e CEE foram dos animais alimentados com torta de algodão (0,440 kg/dia) e torta de coco 333 

(0,061 kg/dia), respectivamente. Houve efeito (P<0,05) para o GMD com maiores médias para os 334 

animais que foram alimentados com torta de algodão. Não foi observado efeito nos rendimentos 335 

de carcaça quente e fria. O conteúdo do trato gastrintestinal sofreu efeito das fontes proteicas 336 

alternativas com maiores médias para os animais alimentados com torta de coco (6,30 kg). As 337 

tortas de algodão e babaçu podem ser utilizadas como alternativas ao farelo de soja em dietas para 338 

ovinos em confinamento. Devido ao menor desempenho dos animais alimentados com torta de 339 

coco, seu uso deve ser condicionado ao valor econômico e disponibilidade como fonte de 340 

proteína. 341 

 342 

Palavras-chave: biodiesel, consumo, cordeiros, digestibilidade, subprodutos. 343 

 344 
 345 

Alternative Protein Sources in the Feeding of Sheep in Feedlot 346 

ABSTRACT: The objective was to evaluate the consumption, performance and carcass yield of 347 

sheep fed with alternative protein sources.  Were used 32 SRPD sheep (with no defined racial 348 

pattern), with a mean weight initial of 22.34 ± 2.05 kg and initial mean age of 4 months, 349 

distributed in a completely randomized design with four treatments and eight replicates. The 350 

animals were housed in individual stalls to monitor weight gain, determination of intake and 351 

apparent digestibility of dry matter and nutrients. Massai grass hay and cactus forage were the 352 

basis of the experimental diets, which differed in relation to the protein sources: soybean meal, 353 

babaçú pie, coconut pie and cotton pie. When they reached approximately 35 kg of PV the animals 354 

were slaughtered in order to evaluate the carcass yields. It was observed the effect (P <0.05) of 355 

treatments on dry matter intake (DMI), organic matter (OMI), crude protein (CPI), non-fibrous 356 

carbohydrates (NFCI), neutral detergent fiber (NDFI) and ether extract (EEI). The animals fed 357 

soybean meal had the highest of dry matter intake (1.27 kg / day), organic matter (1.16 kg/day), 358 

crude protein (0.142 kg/day), and non-fibrous carbohydrates (0,64 kg/day). The highest INDF 359 
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and IEE were of the animals fed with cotton pie (0.440 kg / day) and coconut pie (0.061 kg / day), 360 

respectively. There was an effect (P <0.05) for the GMD with higher averages for the animals 361 

that were fed with cotton pie. The content variable of the gastrointestinal tract had an effect (P 362 

<0.05) of the alternative protein sources. Cotton pie and babassu pie can be used as alternatives 363 

to soybean meal in diets for confined sheep. Due to the lower performance of coconut pie fed 364 

animals, their use should be conditioned to economic value and availability as a source of protein. 365 

 366 

Key words: biodiesel, by-products, consumption, digestibility, lambs. 367 

 368 

Introdução 369 

 A ovinocultura tem despertado grande interesse dos produtores brasileiros, 370 

evidenciado pelo aumento do rebanho, principalmente para produção de carne. A maior 371 

procura da carne de melhor qualidade e o crescimento do mercado de peles tem levado a 372 

utilização de um sistema de produção que otimize a eficiência biológica e econômica da 373 

ovinocultura. Uma estratégia utilizada para melhoria do desempenho de qualquer rebanho 374 

de pequenos ruminantes é a utilização de manejo alimentar adequado (ARAÚJO FILHO 375 

et al., 2010), com base nos sistemas intensivos de produção (confinamento) durante as 376 

épocas de escassez alimentar, visando manter a regularidade na oferta de produtos ao 377 

mercado (CUNHA et al., 2008).  378 

De modo geral, o desempenho da pecuária do Brasil tem sido limitado pela baixa 379 

disponibilidade de forragens, principalmente nos períodos prolongados de estiagem, 380 

manejo inadequado dos animais, má utilização dos recursos forrageiros existentes, seja 381 

na forma de feno ou silagem e altos custos com alimentação concentrada. 382 

 A região semiárida tem um agravante que é a imprevisibilidade da estação 383 

chuvosa, de maneira que a variação na época do ano em que os índices pluviométricos 384 

estarão elevados torna difícil a tomada de decisão sobre o uso dos recursos desse 385 

ecossistema. Diante desse cenário, a produção de alimentos para os rebanhos no Brasil 386 

deverá ser baseada na conservação de forrageiras excedentes produzidas na estação das 387 

águas e em espécies vegetais que apresentem características de alta adaptabilidade às 388 

condições edafoclimáticas. 389 

 A palma é um alimento de grande importância para os rebanhos do semiárido, 390 

notadamente nos períodos de estiagens prolongadas, pois além de fornecer nutrientes, 391 
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supre grande parte das necessidades de água dos animais na época de escassez dos 392 

recursos hídricos (SANTOS et al., 2006).  393 

 A mesma apresenta baixos teores de proteína, o que justifica a necessidade de 394 

suplementação com nitrogênio para adequado crescimento microbiano no rúmen. 395 

Frequentemente observa-se na literatura a inclusão de fontes nitrogenadas não proteicas, 396 

como a uréia, para suplementar o baixo teor de proteína da palma e das forrageiras mais 397 

utilizadas pelos produtores para a alimentação animal. No entanto, fontes de proteína 398 

verdadeira, devem ser adicionadas a fim de satisfazer as necessidades dos diversos tipos 399 

de microrganismos ruminais que não utilizam nitrogênio não proteico (NNP) como fonte 400 

nitrogenada para promover seu crescimento.  401 

 O farelo de soja é o concentrado proteico mais utilizado pelos produtores devido 402 

a sua conhecida qualidade. Porém, tal alimento apresenta alto custo de aquisição, 403 

principalmente em regiões mais distantes daquelas produtoras de grãos. Nesse sentido, 404 

conhecer o potencial de fontes nitrogenadas alternativas poderia reduzir a dependência 405 

dos proprietários de animais pela compra de grãos ou co-produtos oriundos de outras 406 

regiões, e consequentemente, reduzir o custo de produção. 407 

 Dentre os resíduos da indústria do biodiesel com potencial para ser utilizado na 408 

alimentação animal, está à torta de caroço de algodão (ABDALLA, et al., 2008). A torta 409 

de coco e de babaçu, resíduos do beneficiamento da agroindústria do coco e do babaçu, 410 

respectivamente, também apresentam potencial de utilização na alimentação animal.  411 

O teor médio de proteína destas tortas é mediano (26%), com variação de 17 a 412 

42%, sugerindo a utilização como fonte de proteína para animais (NEIVA JÚNIOR et al., 413 

2007; SOUZA JÚNIOR, 2007; XENOFONTE et al., 2008). O teor de extrato etéreo varia 414 

de 10 a 15,5%, podendo ser outro benefício para ruminantes, considerando que a inclusão 415 

de óleo na dieta aumenta a densidade energética da dieta e pode auxiliar na mitigação do 416 

metano entérico (GRAINGER, 2008).  417 

 Vários trabalhos de investigação da qualidade nutricional das tortas têm mostrado 418 

o potencial de utilização destes materiais na alimentação dos animais (BALBINOT et al., 419 

2006; NEIVA JUNIOR et al., 2007; SILVA et al., 2005; VALADARES FILHO et al., 420 

2001). Porém são poucas as informações acerca da associação da palma com tais fontes 421 

proteicas oriundas de resíduos da agroindústria na nutrição de ruminantes, objetivando a 422 

redução do uso de grãos na dieta de tais animais. 423 

 Mediante ao exposto, tem-se por objetivo avaliar o consumo, desempenho e o 424 

rendimento de carcaças de ovinos alimentados com fontes proteicas alternativas.  425 
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 426 

Materiais e métodos 427 

O experimento foi conduzido na Unidade Acadêmica Especializada em Ciências 428 

Agrárias (UAECIA), localizada na Escola Agrícola de Jundiaí, Campus de Macaíba da 429 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, em Macaíba RN, na área 430 

experimental do Grupo de Estudos em Forragicultura (GEFOR) da UFRN, localizado a 431 

5° 53’ 34” de latitude Sul e 35° 21’ 50” de longitude Oeste, durante o período de agosto 432 

a dezembro de 2016.  433 

Segundo a classificação de Köppen-Geiger o clima predominante é o quente e 434 

úmido; com temperatura média de 26°C com amplitude de 7°C; umidade relativa do ar 435 

variando de 60 a 80% e precipitações pluviométricas médias anuais de 800 mm 436 

distribuídos no período de outono a inverno, onde as maiores precipitações se concentram 437 

nos meses de abril a maio.  438 

O projeto que deu origem a este experimento foi aprovado pela Comissão de Ética 439 

no Uso de Animais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – CEUA/UFRN, 440 

sob protocolo de número 055/2015. Foram utilizados 32 cordeiros SPRD (sem padrão 441 

racial definido) inteiros, oriundos do rebanho do GEFOR, com peso vivo médio inicial 442 

de 22,34 ± 2,05 kg e idade média de 4 meses. Previamente ao início do experimento, os 443 

animais foram identificados, vermifugados, pesados, alojados em baias individuais (1,5 444 

m2) equipadas com comedouros e bebedouros, dispostas em galpão de piso de chão batido 445 

e cobertura de telha de amianto, sendo as baias e os bebedouros submetidos a limpezas 446 

periódicas. Os animais foram distribuídos em delineamento inteiramente casualizado e 447 

passaram por um período de 15 dias de adaptação às instalações e manejo. O período 448 

experimental foi de 08/08/2016 a 13/12/2016.  449 

Os tratamentos experimentais consistiram na associação da palma forrageira e feno 450 

de capim massai (Panicum maximum cv. Massai) a diferentes fontes proteicas, sendo eles: 451 

farelo de soja, torta de babaçu, torta de coco, torta de algodão. Os animais foram 452 

aleatoriamente distribuídos nos tratamentos. 453 

Devido às diferenças no teor de proteína bruta entre as fontes proteicas, foi utilizada 454 

a ureia para ajustar este nutriente. As dietas foram ajustadas para serem isonitrogenadas 455 

e formuladas para atender as exigências nutricionais para ganho médio diário de 150g, 456 

segundo recomendações do NRC (2007). Além disso, foi utilizado o farelo de milho e 457 

uma mistura com sal mineral (Ovinofós com monensina®). São apresentadas a 458 
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composição química dos ingredientes dietéticos (Tabela 1) e a composição química e 459 

percentual das dietas experimentais com base na matéria seca (Tabela 2).  460 

A dieta foi fornecida na forma de mistura completa duas vezes ao dia, sendo 50% 461 

da oferta diária feita pela manhã e 50% à tarde. Antes da primeira oferta diária, eram 462 

retiradas dos cochos e pesadas as sobras de cada animal a fim de monitorar o consumo de 463 

matéria e ajustar a oferta diária de modo a permitir 10% de sobras do total ofertado, 464 

proporcionando ingestão voluntária sem seleção de ingredientes. Em seguida às pesagens 465 

de cada ingrediente (feno de capim massai + palma forrageira + fonte proteica), os 466 

mesmos eram homogeneizados em sacos plásticos. 467 

Tabela 1.  Composição química dos ingredientes dietéticos (g/kgMS). 468 

 Ingredientes 

Variável Feno massai Palma  Soja  Babaçu  Coco Algodão Milho 

MS 814,5 137,7 837,5 897,8 872,8 844,6 840,9 

MM 51,3 128,2 63,1 48,9 35,0 45,1 8,5 

MO 948,7 871,8 936,9 951,1 965,0 954,9 991,5 

PB 26,6 33,1 477,8 168,9 160,2 286,4 74,3 

EE 17,5 16,6 25,5 71,7 275,1 45,5 50,5 

FDN 724,0 156,5 169,5 515,8 447,2 413,1 65,0 

FDA 473,6 140,0 93,7 311,8 301,0 266,7 37,7 

Lignina 54,3 15,9 4,3 92,4 97,0 83,7 7,1 

CNF 180,6 665,6 264,1 194,7 82,5 209,9 801,7 

CHOT 904,6 822,1 433,6 710,5 529,7 623,0 866,7 

NDT 536,9 685,1 791,1 602,0 921,2 654,6 902,8 

ED** 3,02 2,36 3,48 2,65 4,06 2,88 3,98 

MS= Matéria Seca; MM= Matéria Mineral; MO= Matéria Orgânica; PB= Proteína Bruta; EE= Extrato 469 
Etéreo; FDN= Fibra em Detergente Neutro; FDA= Fibra em Detergente Ácido; CNF= Carboidratos Não 470 
Fibrosos; CHOT= Carboidratos Totais; NDT= Nutrientes Digestíveis Totais; **ED= Energia Digestível 471 
(Mcal/kgMS). 472 
Tabela 2. Composição química e percentual das dietas experimentais (%), expressas com 473 

base matéria seca. 474 

 Tratamento  

Parâmetro  Soja Babaçu Coco Algodão 

Composição Percentual         

Feno Massai 35 35 35 35 

Palma 28,2 18,1 18,1 21,3 

Farelo de Milho 21,2 21,25 21,30 21,25 

Farelo de Soja 14,1 - - - 

Torta de Babaçú - 23,36 - - 

Torta de Coco - -  23,30 - 

Torta de Algodão - - - 20,70 

Ureia 0,33 1,12 1,12 0,57 
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Sal Mineral 1,17 1,17 1,21 1,18 

Composição Química         

MS 50,08 55,3 54,75 53,02 

MO 94,3 95,27 95,6 95,17 

MM 5,7 4,73 4,4 4,83 

PB 10,4 9,49 9,29 10,01 

EE 2,11 3,23 7,99 2,56 

FDN 22,57 28,39 26,79 26,06 

FDA 15,09 18,23 17,98 17,32 

Lignina 1,7 3,47 3,58 3,14 

CNF 36,57 31,33 28,75 32,91 

CHOT 59,14 59,72 55,54 58,97 

NDT 68,44  64,44  71,84  67,49  

MS= Matéria Seca; MM= Matéria Mineral; MO= Matéria Orgânica; PB= Proteína Bruta; EE= Extrato 475 
Etéreo; FDN= Fibra em Detergente Neutro; FDA= Fibra em Detergente Ácido; CNF= Carboidratos Não 476 
Fibrosos; CHOT= Carboidratos Totais; NDT= Nutrientes Digestíveis Totais;  477 
 478 

As pesagens dos animais ocorreram a cada sete dias, pela manhã, antes de 479 

receberem a alimentação, procedendo-se desta forma durante todo período experimental. 480 

De posse do ganho de peso total e do consumo de matéria seca no período, foi calculado 481 

a conversão alimentar:  482 

CA = (CMS X dias em confinamento) / ganho total 483 

A eficiência alimentar foi calculada dividindo-se o ganho de peso total pelo 484 

consumo total no período, sendo o valor obtido multiplicado por 100 para expressar em 485 

porcentagem: 486 

EA = (ganho total / (CMS X dias em confinamento)) X 100 487 

 O ganho de peso médio diário foi calculado pela diferença do peso inicial e do peso 488 

final, dividido pelo número de dias do período de confinamento. Diariamente foram feitas 489 

coletas de amostras de alimentos e de sobras de cada animal, acondicionadas em sacos 490 

plásticos e congeladas para posteriores análises.  491 

As amostras de alimentos, sobras e fezes foram encaminhadas para o Laboratório 492 

de Nutrição Animal da UFRN, localizado no município de Macaíba/RN. Em seguida as 493 

mesmas foram secas a 65o C em estufa de ventilação forçada, durante 72 horas, as quais 494 

foram processadas em moinho tipo Willey com peneiras de malha de 1 mm (para 495 

alimentos e sobras) e 2 mm (para fezes) e acondicionadas individualmente, à temperatura 496 

ambiente, em potes de plásticos com tampa devidamente identificados, para a realização 497 

das análises de matéria seca (MS), matéria orgânica (MO), matéria mineral (MM), 498 
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proteína bruta (PB), extrato etéreo (EE) segundo metodologia descrita por Silva & 499 

Queiroz (2002). 500 

 Para a determinação da fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente 501 

ácido (FDA) dos alimentos, fezes e sobras e para determinação de nitrogênio insolúvel 502 

em detergente neutro (NIDN) e nitrogênio insolúvel em detergente ácido (NIDA) dos 503 

alimentos, foram utilizadas as metodologias descritas no INCT- Ciência Animal 504 

(DETMANN et al., 2012).   505 

Para a estimativa dos carboidratos totais (CHOT) e não fibrosos (CNF), foi utilizada 506 

as seguintes equações propostas por Sniffen et al. (1992):  507 

CHOT (%) = 100 – (PB + EE + Cinzas) 508 

CNF (%) = 100 – (FDN + PB + EE + Cinzas)  509 

Os cálculos dos nutrientes digestíveis totais (NDT) foi realizado de acordo com a 510 

equação proposta por Weiss (1999) e a energia digestível (Mcal/kgMS), segundo Silva & 511 

Leão (1979).  512 

O consumo de nutrientes foi calculado pela média das diferenças entre a quantidade 513 

total do nutriente contido na dieta oferecida e a quantidade deste contida nas sobras dos 514 

respectivos dias de coleta. Calculou-se o consumo de MS em Kg/dia, porcentagem peso 515 

vivo (%PV) e peso vivo metabólico (PM0,75), consumo de proteína bruta (CPB), consumo 516 

de extrato etéreo (CEE), consumo de matéria orgânica (CMO), consumo dos carboidratos 517 

totais (CCHOT), consumo de fibra em detergente neutro (CFDN) e consumo dos 518 

carboidratos não fibrosos (CCNF).  519 

Decorridos 50 dias de experimento procedeu-se o ensaio de digestibilidade que teve 520 

duração de seis dias e, durante esse intervalo, foram feitas coletas de amostras de fezes, 521 

que foram pesadas e identificadas. Todas as amostras foram armazenadas a -15ºC. 522 

Para o ensaio de digestibilidade foram utilizados 16 animais. Foi realizada a coleta 523 

das fezes diretamente na ampola retal dos animais nos seis dias consecutivos, uma vez ao 524 

dia, em horários diferentes. Posteriormente as subamostras de fezes de cada animal foram 525 

misturadas e retirada uma amostra composta para realização das análises. 526 

 Para estimativa da produção de matéria seca fecal (PMSF), foi utilizado como 527 

indicador interno a fibra em detergente ácido indigestível (FDAi) conforme a 528 

metodologia descrita por Berchielli et al., (2000). A excreção fecal foi estimada pela 529 

fórmula: 530 

PMSF = Indicador consumido (g/dia) / Concentração de indicador na MS fecal 531 

(g/kgMS) 532 
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Os ingredientes das dietas, as sobras das mesmas e fezes dos animais foram 533 

incubados, in situ, na quantidade de 1,0 g para cada ingrediente e 0,5 g para sobras e 534 

fezes.  535 

O coeficiente de digestibilidade aparente (CD) foi calculado segundo Silva & Leão 536 

(1979):  537 

CD (%) = ((nutriente ingerido – nutriente excretado) /nutriente ingerido) x 100 538 

As amostras foram incubadas em sacos de TNT (tecido não tecido) 100g/m2, com 539 

dimensões de 5 x 5 cm e incubadas por um período de 264 horas no rúmen ovino, segundo 540 

o protocolo sugerido por Casali et al. (2008). O material remanescente da incubação foi 541 

levado ao Laboratório de Nutrição Animal, lavado em água corrente, até o total 542 

clareamento da água, logo após foi submetido à extração em detergente ácido descrito 543 

anteriormente. Após a extração foi levado à estufa de 105ºC por 24 horas, retirados 544 

acondicionados em dessecador e pesados, cujo resíduo obtido foi considerado como a 545 

FDAi.  546 

De posse dos dados de consumo dos nutrientes e dos seus respectivos coeficientes 547 

de digestibilidade aparente, procedeu-se o cálculo para o consumo de NDT pelos animais, 548 

segundo Weiss (1999): 549 

NDT (%) = PBd + FDNd + CNFd + (EEd * 2,25), em que “d” representa a 550 

digestibilidade aparente dos componentes. 551 

Quando os animais atingiram 35 kg de peso vivo médio, foi realizado o “abate 552 

humanitário” no matadouro municipal de São Paulo do Potengi, situado no município de 553 

São Paulo do Potengi/RN. Antes do abate, os animais passaram por 16 horas de jejum de 554 

sólidos e líquidos. Ao final desse tempo foram pesados novamente para obtenção do peso 555 

corporal ao abate (PCA). Após a pesagem, procedeu o abate dos animais através de 556 

insensibilização por concussão cerebral, seguido de sangria por secção da artéria carótida 557 

e veia jugular. Após a esfola e evisceração (retirada dos órgãos e vísceras, com exceção 558 

dos rins e da gordura perirrenal para posterior avaliação visual), foram retiradas a cabeça 559 

(secção na articulação atlas-occipital) e as extremidades das patas (secção nas articulações 560 

carpo e tarso-metatarsianas). 561 

Foi registrado o peso de carcaça-quente (PCQ), que foram utilizados para estimar 562 

o rendimento de carcaça quente (RCQ = PCQ/PCA x 100). O peso do corpo vazio (PCVZ) 563 

foi determinado através da diferença entre o peso corporal ao abate e o peso do conteúdo 564 

do gastrintestinal (PCVZ = PCA – CTGI). O rendimento biológico (RB) foi obtido a partir 565 

da razão entre o peso da carcaça quente e o peso de corpo vazio (RB = PCQ/PCVZ x 100) 566 



31 
 

(SAÑUDO & SIERRA, 1986). Após o abate as carcaças foram levadas a câmara de 567 

resfriamento onde permaneceram refrigeradas durante 24 horas. Posteriormente a esse 568 

período as mesmas foram novamente pesadas registrando-se o peso de carcaça fria (PCF) 569 

utilizado para estimar o rendimento de carcaça fria (RCF = PCF/PCA x 100). O percentual 570 

de perda de peso pelo resfriamento foi obtido pela fórmula PR= ((PCQ-PCF)/PCQ) x 100.  571 

O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado (DIC), com quatro 572 

tratamentos e oito repetições. As variáveis foram analisadas segundo o modelo 573 

matemático: 574 

Yij = µ + Ti + eij 575 

Onde: 576 

Yij = Observação do tratamento Ti; 577 

µ = média geral do experimento; 578 

Ti = efeito do tratamento (i = 1;2;3;4); 579 

eij = erro aleatório associado a cada observação sendo i, j = 1,2,3,4. 580 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas 581 

pelo teste de Tukey a 5% de significância, utilizando o programa estatístico SAS (1999), 582 

versão 8.0. 583 

Resultados e Discussão 584 

 O peso final (35,40 kg), ganho total (13,19 kg), conversão alimentar (6,36 kg) e 585 

eficiência alimentar (16,49 %) não foram influenciados pelas fontes proteicas (P>0,05) 586 

(Tabela 3). 587 

Tabela 3. Médias e coeficientes de variação (CV%) de características relacionadas ao 588 
desempenho de ovinos alimentados com fontes proteicas alternativas em 589 

confinamento 590 

 Tratamentos 

Variáveis  Soja Babaçu Coco  Algodão CV (%) 

Peso final (kg) 36,06a 34,47a 35,39a 35,76a 6,72 

Ganho total (kg) 11,97a 12,35a 16,05a 12,39a 25,74 

Dias em confinamento 61,25b 78,00b 110,25a 61,25b 19,91 

GMD (g/dia) 196,38a 162,84ab 144,31b 204,24ª 20,65 

CMS (kg/dia) 1,27a 1,11a 0,77b 1,25a 14,44 

CMS (%PV) 4,24a 3,95a 2,83b 4,23a 14,78 

CMS (g/PV0,75) 99,33a 91,22a 64,64b 98,82a 14,48 

CA  6,63a  6,93a  5,61a  6,26a 18,9 

EA 15,30a 14,59a 19,69a 16,39a 24,96 
GMD: Ganho médio diário; CMS: Consumo de matéria seca; CA: Conversão alimentar; EA: Eficiência 591 
alimentar. Médias seguidas de letras diferentes na mesma linha diferem estatisticamente pelo teste de Tukey 592 
a 5% de probabilidade. 593 
 594 
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 Os desempenhos foram similares, o que comprova que existem fontes proteicas 595 

alternativas que podem substituir o farelo de soja na dieta de ovinos em confinamento 596 

associados com a palma forrageira e o feno de capim-massai. O ganho de peso total médio 597 

foi de 13,19 kg e não houve diferenças significativas entre as fontes. Esse resultado já era 598 

esperado pelo fato do abate ocorrer quando os animais atingissem peso médio fixado em 599 

35 kg. A diferença ficou evidente quando analisamos a variável dias em confinamento, 600 

em que os animais alimentados com torta de coco permaneceram em média 110,25 dias 601 

em confinamento. Segundo Lima et al. (2012), a maior permanência no confinamento 602 

aumenta a idade ao abate, diminui a rotatividade de animais no confinamento, 603 

desfavorece a qualidade da carcaça, devido à maior deposição de gordura na mesma, e 604 

também eleva os custos de produção. 605 

Os maiores GMD (g/dia), foram observados nos animais que utilizaram o farelo 606 

de soja, torta de babaçu e torta de algodão em relação à torta de coco na dieta, com a 607 

maior média (204,24 g/dia) para os animais que consumiram a dieta contendo torta de 608 

algodão e menor (144,31 g/dia) nos animais que consumiram a torta de coco, mesmo 609 

assim próximos do objetivo em GMD (150 g/dia), proposto. O capim-massai estava em 610 

estádio reprodutivo quando foi fenado, o que diminui muito sua qualidade, mas como sua 611 

proporção foi de 35% em todas as dietas, sua participação não comprometeu a qualidade 612 

nutricional das mesmas.  613 

 O valor médio observado para a conversão alimentar (CA) foi de 6,36, que pode 614 

ser justificado pelo estádio fenológico em que se apresentava o capim massai para a 615 

confecção do feno e a falta de homogeneidade nutricional da palma forrageira que foi 616 

utilizada na dieta dos animais, características comuns dos materiais utilizados pelos 617 

produtores.  618 

Segundo Van Soest (1994) entre as variáveis responsáveis em predizer o 619 

desempenho animal, a eficiência alimentar assume grande importância na obtenção de 620 

resultados favoráveis. Para esta variável foi encontrada média de 16,49%, com valores 621 

similares aos de Cação et al. (2014) que obtiveram valor médio de 16%. Provavelmente 622 

a associação da palma como fonte energética com as fontes proteicas, pode ter promovido 623 

um ambiente ruminal mais favorável para a síntese de proteína microbiana, contribuindo 624 

para o desempenho animal. 625 

 Para o CMS expressos em kg/dia, %PV e g/PV0,75 houve diferenças significativas 626 

entre os animais que receberam o farelo de soja, torta de babaçu e torta de algodão em 627 

relação à torta de coco, com valores médios de CMS (kg/dia) de 1,27; 1,11; 1,25; 0,77, 628 
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respectivamente, o que pode ser justificado pela maior aceitabilidade das dietas 629 

compostas por farelo de soja, torta de babaçu e torta de algodão em relação a torta de 630 

coco, mesmo com a homogeneização das dietas disponibilizadas. O menor consumo dos 631 

animais que receberam torta de coco pode estar associado à maior concentração de extrato 632 

etéreo presente na mesma. Segundo Berchielli et al. (2011), o EE pode inibir a digestão 633 

da fibra com possíveis efeitos na distensão, embora nesse trabalho não tenha sido 634 

observado alterações significativas em relação à digestibilidade da fibra em nenhuma das 635 

dietas. Além disso, a presença de lipídeos é um estimulador potente de colecistoquinina, 636 

que por sua vez tem efeito inibidor de consumo levando a um efeito de saciedade.  637 

 O consumo é provavelmente o fator mais importante para determinar o 638 

desempenho animal e está relacionado ao perfil de nutrientes do alimento que podem ser 639 

digeridos. Considera-se que a ingestão de matéria seca pelos animais seja responsável por 640 

60 a 90% das variações no seu desempenho, enquanto de 10 a 40% pode ser explicado 641 

pela digestibilidade (MERTENS, 1994). 642 

 Avaliando os efeitos da inclusão da torta de girassol em substituição ao farelo de 643 

algodão sobre o desempenho, consumo e medidas morfométricas in vivo de cordeiros 644 

Santa Inês terminados em confinamento, Fernandes Júnior et al. (2015) observaram 645 

consumo de matéria seca em torno de 1,287 kg/dia para o tratamento com 100% de 646 

inclusão de farelo de algodão na dieta dos animais. Sá et al. (2015) encontraram valores 647 

de 0,854 kg/dia para o tratamento com a inclusão de 15% de torta de babaçu na dieta de 648 

ovinos em confinamento. Com o objetivo de avaliar o efeito da inclusão da torta de coco 649 

sobre o consumo e digestibilidade aparente da matéria seca e nutrientes na dieta de ovinos, 650 

Bosa et al. (2012) observaram valores de consumo de matéria seca de 0,699 kg/dia com 651 

a inclusão de 25% de torta de coco na dieta onde o consumo de MS (%PV) foi de 3,67%. 652 

O consumo de alimentos é o ponto determinante para o maior aporte de nutrientes 653 

necessários para atendimento dos requisitos de mantença e de ganho de peso dos animais 654 

(BERCHIELLI et al., 2011). Porém, se por alguma razão a natureza do volumoso ou o 655 

teor de extrato etéreo da dieta restringir o consumo por parte dos animais, 656 

consequentemente o desempenho animal ficará comprometido, assim como a eficiência 657 

do processo produtivo.  658 

 Observa-se a influência (P<0,05) das fontes proteicas associadas à palma 659 

forrageira e o feno de capim-massai sobre o consumo de matéria orgânica (CMO), 660 

proteína bruta (CPB), fibra em detergente neutro (CFDN), carboidratos totais (CCHOT) 661 

e carboidratos não fibrosos (CCNF) (Tabela 4).  662 
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Tabela 4. Consumo de nutrientes por ovinos alimentados com fontes proteicas 663 

alternativas 664 

 Consumo de nutrientes (kg/dia) 

Variável Soja Babaçu Coco Algodão CV (%) 

CMO 1,16a 1,02a 0,708b 1,15a 14,52 

CPB 0,142a 0,112ab 0,07b 0,128ab 16,69 

CEE 0,034b 0,042b 0,061a 0,037b 18,97 

CFDN (kg/dia) 0,36ab 0,42a 0,29b 0,44a 17,51 

CFDN (%PV) 1,19ab 1,50a 1,07b 1,49a 18,12 

CFDN (PV 0,75) 28,04ab 34,72a 24,58b 34,87a 17,78 

CCNF 0,64a 0,48b 0,31c 0,56ab 12,81 

CNDT 0,99a 0,88ab 0,71b 0,99a 14,72 

CMO= Consumo de Matéria Orgânica; CPB = Consumo de Proteína Bruta; CEE= Consumo de Extrato 665 
Etéreo; CFDN= Consumo de Fibra em Detergente Neutro; CCNF= Consumo de Carboidratos Não 666 
Fibrosos; CNDT= Consumo de Nutrientes Digestíveis Totais (kg/dia). Médias seguidas de letras diferentes 667 
na mesma linha diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 668 
 669 

Os maiores valores de consumo de MO, PB, CHOT e CNF foram observados nos 670 

animais alimentados com farelo de soja, com médias de 1,16 kg/dia, 0,142 kg/dia, 1,0 671 

kg/dia e 0,64 kg/ dia, respectivamente, enquanto que as menores médias para as mesmas 672 

variáveis foram dos animais que ingeriram torta de coco com valores de 0,708 kg/dia, 673 

0,07 kg/dia, 0,06 kg/dia e 0,31 kg/dia, respectivamente.  674 

Os maiores consumos de PB dos animais do tratamento com farelo de soja (0,142 675 

kg/dia) em relação ao tratamento com torta de coco (0,07 kg/dia) podem ser justificados 676 

pelo maior consumo de MS dos animais desse tratamento. Alves et al. (2016) objetivando 677 

avaliar o efeito de fontes proteicas alternativas na alimentação de cordeiros em 678 

confinamento, obtiveram valores de 0,146 kg/dia e 0,140 kg/dia para o consumo de PB 679 

nos animais que receberam farelo de soja e torta de mamona, respectivamente. 680 

Observou-se influência (P<0,05) para consumo de extrato etéreo (CEE) com os 681 

maiores valores dos animais que foram alimentados com torta de coco em comparação às 682 

outras fontes proteicas. Tal resposta pode ser explicado pela maior concentração de EE 683 

na dieta contendo torta de coco (Tabela 2). Também foi observada influência para o 684 

consumo de fibra em detergente neutro (CFDN) com maiores consumos médios obtidos 685 

pelos animais que receberam torta de babaçú e torta de algodão, 0,42 kg/dia e 0,44 kg/dia, 686 

respectivamente. 687 

A suplementação lipídica superior a 5% da matéria seca compromete o consumo, 688 

tanto por mecanismos regulatórios que controlam a capacidade de ingestão de alimentos 689 
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como pela capacidade limitada dos ruminantes oxidarem os ácidos graxos (BOSA et al., 690 

2012). Os efeitos deletérios dos ácidos graxos, sobretudo poli‑insaturados, na digestão 691 

pode ter caráter físico ou químico (IVAN et al., 2001; VÁRADYOVÁ et al., 2007). O 692 

efeito físico resulta da formação de uma superfície protetora nas partículas dos alimentos, 693 

que aumenta a tensão superficial e impossibilita a adesão bacteriana nessas partículas. O 694 

efeito químico está relacionado à toxidez dos ácidos graxos para os microrganismos. Essa 695 

toxicidade está relacionada ao aumento da fluidez da membrana celular, com consequente 696 

perda de permeabilidade seletiva e redução da viabilidade celular. A concentração 697 

máxima de EE (%) nas dietas foi de 7,99 % na dieta com torta de coco, havendo maior 698 

CEE pelos animais desse tratamento em relação aos demais, com média de consumo de 699 

0,061 kg/dia, onde tal fato pode ter levado ao menor consumo de MS pelos animais desse 700 

tratamento. 701 

Os CNF são a principal fonte de energia prontamente disponível no rúmen. De 702 

acordo com a disponibilidade de nitrogênio, esses carboidratos afetam o metabolismo e a 703 

multiplicação microbiana, e, consequentemente, a digestão dos alimentos, a produção de 704 

proteína microbiana e a quantidade de aminoácidos e peptídeos disponíveis para absorção 705 

no intestino delgado (FREGADOLLI et al., 2001). A redução na quantidade de CCNF 706 

encontrada nos animais que se alimentaram com as fontes alternativas pode ser justificada 707 

pelo menor teor de CNF das fontes alternativas que entraram em maior proporção na 708 

dieta. Os valores de CCNF dos animais alimentados com torta de algodão, babaçu e coco 709 

foram de 0,56 kg/dia, 0,48 kg/dia e 0,31 kg/dia, respectivamente. 710 

Sabe-se que a fibra em detergente neutro (FDN) se apresenta como um fator 711 

dietético bastante representativo do volume ocupado pelo alimento (VAN SOEST, 1994). 712 

A FDN é lentamente fermentada pela microbiota ruminal, se comparada aos CNF 713 

(CABRAL et al., 2004), o que gera menor quantidade de ácidos graxos voláteis (AGV’s) 714 

no mesmo espaço de tempo. Estes AGV’s são a principal fonte de energia para o 715 

metabolismo do ruminante (GOULARTE et al., 2011). Os maiores valores de CFDN 716 

foram encontradas nos animais que foram alimentados com torta de babaçú (0,42 kg/dia) 717 

e algodão (0,44 kg/dia) em comparação a torta de coco (0,29 kg/dia). 718 

Com o objetivo de avaliar o consumo e o comportamento ingestivo de níveis 719 

crescentes de torta de babaçú na dieta de ovinos, Sá et al., (2015) obtiveram valores para 720 

o CFDN em torno de 268,5 g/dia com nível de inclusão de 7,5%. Bosa et al., (2012) com 721 

o objetivo de avaliar o efeito da inclusão da torta de coco sobre o consumo e a 722 
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digestibilidade de ovinos, observaram valores de 0,110 kg/dia, 0,034 kg/dia e 0,365 723 

kg/dia para os consumos de PB, EE e FDN, respectivamente, no nível de inclusão de 25% 724 

desse alimento na dieta. Valores superiores foram relatados por Fernandes Júnior et al., 725 

(2015) para a utilização do farelo de algodão na dieta de ovinos em confinamento, nas 726 

variáveis consumo de PB, EE e FDN, com médias em torno de 0,269 kg/dia, 0,073 kg/dia 727 

e 0,586 kg/dia, respectivamente.   728 

A digestibilidade é um dos principais parâmetros para determinação do valor 729 

nutritivo, sendo crucial quanto à qualificação dos alimentos. Não foi observada influência 730 

(P>0,05) das fontes proteicas associadas à palma forrageira e o feno de capim-massai 731 

quanto ao coeficiente de digestibilidade da MS (67,16%), MO (67,68%), PB (73,50%), 732 

FDN (45,01%) e CNF (84,58%) (Tabela 5). 733 

 734 

 735 

 736 

 737 

 738 

 739 

 740 

 741 

Tabela 5. Coeficiente de digestibilidade aparente dos nutrientes em função das fontes 742 

proteicas alternativas 743 

 Digestibilidade aparente dos nutrientes (%) 

Variável  Soja Babaçu Coco Algodão CV (%) 

CDMS 63,17a 67,83a 71,52a 66,12a 12,02 

CDMO 64,83a 68,69a 71,43a 65,76a 11,58 

CDPB 69,03a 73,24a 72,43a 79,31a 11,17 

CDEE 60,70c 82,51ab 93,59a 76,48b 6,88 

CDFDN 33,25a 46,3a 57,21a 43,27a 27,9 

CDCNF 84,61a 87,31a 82,16a 84,23a 6,18 

CDMS= Coeficiente de digestibilidade da Matéria Seca; CDMO= Coeficiente de digestibilidade da Matéria 744 
Orgânica; CDPB= Coeficiente de digestibilidade da Proteína Bruta; CDEE= Coeficiente de digestibilidade 745 
do Extrato Etéreo; CDFDN= Coeficiente de digestibilidade da Fibra em Detergente Neutro; CDCNF= 746 
Coeficiente de digestibilidade dos Carboidratos Não Fibrosos; Médias seguidas de letras diferentes na 747 
mesma linha diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 748 
 749 

  Segundo o National Research Council (1987), a digestibilidade dos alimentos 750 

consumidos pelos ruminantes está relacionada à cinética da digestão e sua passagem pelo 751 

rúmen, pois apresenta estreita associação com a digestão da fibra já que esta limita a taxa 752 

de desaparecimento do material no trato digestório. Além disso, os componentes fibrosos 753 
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representam uma fração significante da dieta dos ruminantes e são imprescindíveis para 754 

o funcionamento do rúmen, por promover estímulos à ruminação e consequentemente na 755 

produção de saliva e produção de substâncias tamponantes, estando à produtividade 756 

destes animais intimamente relacionada à sua habilidade/capacidade não só de consumir, 757 

mas também de digerir esta fração (ALLEN & MERTENS, 1988).  758 

A maior disponibilidade de nitrogênio no rúmen possibilita o crescimento da 759 

microbiota ruminal, visto que grande parte dos microrganismos do rúmen são fibrolíticos 760 

e que necessitam da amônia para seu crescimento. De acordo com Santos (2006), a 761 

sincronização da degradação da proteína com a de carboidratos no rúmen permite 762 

maximizar o uso da proteína degradável no rúmen e minimizar perdas de amônia. Desse 763 

modo, como não houve influência para o CDPB e CDFDN, permite inferir que houve 764 

qualidade e disponibilidade de proteína nas dietas, refletindo no desempenho dos animais. 765 

Observou-se influência (P<0,05) das fontes proteicas associadas à palma 766 

forrageira e o feno de capim-massai no coeficiente de digestibilidade do EE, as maiores 767 

médias foram observadas nos animais que foram alimentados com torta de coco 768 

(93,59%), com menores valores médios naqueles alimentados com torta de babaçu 769 

(82,51%), torta de algodão (76,48%) e farelo de soja (60,70%). Provavelmente a maior 770 

digestibilidade do EE da dieta com torta de coco está relacionada ao perfil de ácidos 771 

graxos do óleo de coco. O conteúdo de óleo das dietas é um dos fatores que acarretam 772 

diminuição da digestão da FDN, uma vez que o óleo disponibilizado no meio ruminal 773 

pode provocar redução da eficiência das bactérias fibrolíticas (PETIT et al., 1997). No 774 

entanto, não foi observado tal comportamento para o CDFDN, mesmo a dieta tendo uma 775 

composição de EE em torno de 7,99%, o que nos leva a inferir que o perfil de ácidos 776 

graxos da torta de coco talvez não exerça os efeitos deletérios sobre os microrganismos 777 

como ocorre em alimentos ricos em ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa. Além 778 

disso, embora a dieta tenha sido em mistura total, foi observada nas sobras dos animais 779 

que se alimentaram da dieta contendo torta de coco uma maior quantidade de concentrado 780 

em relação ao volumoso, o que nos leva a inferir que, possivelmente, houve menor 781 

aceitabilidade dos animais em função de alguma substância e ou característica 782 

organoléptica da torta de coco. 783 

Com o objetivo de avaliar o consumo, desempenho de ovinos e a digestibilidade 784 

de nutrientes em cordeiros SPRD alimentados com dietas contendo farelo de babaçú, 785 

Xenofonte et al., (2008) obtiveram resultados para os CDMS, CDPB, CDEE e CDFDN 786 

de 68,4%, 73,6%, 56,7% e 46,5%, respectivamente, para o nível de 30% de inclusão de 787 
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farelo de babaçu na dieta. Pessoa et al., (2013) obtiveram os valores de 61,73%, 76,14%, 788 

84,03%, 86,25% e 42,13% para os CDMS, CDPB, CDEE, CDCNF e CDFDN, 789 

respectivamente, com o objetivo de avaliar em ovinos o efeito de diversas fontes proteicas 790 

como suplementos para dietas a base de palma forrageira. Os resultados do presente 791 

trabalho estão de acordo com os encontrados por Bosa et al., (2012), que observaram para 792 

o CDMS, CDPB, CDEE valores de 76,37%, 79,30% e 94,81%, respectivamente, para o 793 

nível de inclusão de 50% de torta de coco na dieta de ovinos. Embora tenham observado 794 

resultados superiores para o CDFDN com média de 71,93% para o mesmo nível de 795 

inclusão. Portanto, fontes proteicas podem ser utilizadas na alimentação de ovinos com 796 

dietas associadas à palma forrageira e feno de capim-massai, diminuindo a dependência 797 

do farelo de soja e aumentando as alternativas de alimentação para o produtor.  798 

Observou-se diferença (P<0,05) para o conteúdo do trato gastrointestinal (CTGI) 799 

e perda ao jejum (PJ) nas características de rendimento médio das carcaças estudadas 800 

(Tabela 6). 801 

 802 

Tabela 6. Médias de rendimentos de carcaça de ovinos alimentados com fontes proteicas 803 

alternativas 804 

 

Variável 

Tratamentos  

CV (%) Soja Babaçu Coco Algodão 

Peso corporal ao abate (kg) 34,73a 32,62a 32,97a 34,42a 7,52 

Conteúdo do TGI (kg)  5,22a 5,80ab 6,30b 5,39ab 13,95 

Perda ao jejum (kg) 4,38b 7,40ab 9,84a 5,04b 51,82 

Peso de carcaça quente (kg) 17,72a 16,28a 16,57a 17,48a 8,55 

Peso de carcaça fria (kg) 16,53a 15,51a 16,05a 16,1a 9,32 

Peso corpo vazio (kg) 29,51a 26,82a 26,67a 29,03a 7,73 

Rendimento carcaça quente 

(%) 

51,1a 49,9a 50,26a 50,81a 4,86 

Rendimento carcaça fria (%) 47,75a 47,53a 48,67a 46,83a 7,20 

Perdas por resfriamento (%) 6,59a 4,85a 3,16a 7,92a 64,42 

Rendimento biológico (%) 60,22a 60,72a 62,14a 60,22a 5,12 

 TGI – trato gastrointestinal; Médias seguidas de letras diferentes na mesma linha diferem estatisticamente 805 
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 806 

 Em relação ao CTGI, a diferença pode estar relacionada às diferenças nos 807 

consumos, principalmente na dieta contendo torta de coco em que o menor consumo pode 808 
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ter influenciado negativamente na taxa de passagem, refletindo em maior tempo de 809 

retenção do conteúdo no TGI. Os animais que receberam na dieta torta de coco 810 

apresentaram as maiores perdas em comparação aos demais. Esse resultado pode estar 811 

relacionado ao jejum prolongado no qual os animais foram submetidos, permitindo 812 

possivelmente tempo adequado para maior degradação da digesta ruminal.  813 

Não foi observado efeito (P>0,05) da associação da palma forrageira e feno de 814 

capim-massai com as fontes proteicas sobre o peso corporal ao abate, peso de carcaça 815 

quente, peso de carcaça fria, peso do corpo vazio, rendimento de carcaça quente, 816 

rendimento de carcaça fria, perdas ao resfriamento e rendimento biológico. Esses 817 

resultados podem ser atribuídos ao critério de peso estabelecido para o abate, de 818 

aproximadamente 35 kg de peso vivo que refletiu diretamente na uniformidade de 819 

resposta dessas outras características. A similaridade encontrada para essas variáveis 820 

pode ser reforçada pela lei da harmonia anatômica (BOCCARD & DUMONT, 1960), a 821 

qual relata que, em carcaças com peso e quantidade de gorduras similares, quase todas as 822 

regiões corporais se encontram em proporções semelhantes, qualquer que seja a 823 

conformação considerada do animal. 824 

A semelhança dos pesos vivos de abate resultou em conformidade nos pesos de 825 

carcaça quente e peso de carcaça fria entre os animais alimentados com as diferentes 826 

dietas. Observou-se que a média de peso de abate dos animais foi de 33,69 kg. Esse valor, 827 

embora um pouco superior aos 30 a 32 kg definidos como padrão de acabamento de 828 

borregos Santa Inês terminados em confinamento (VIEIRA et al., 2010), é compatível 829 

para animais sem padrão racial definido (SPRD). O peso da carcaça é influenciado pela 830 

velocidade de crescimento, pela idade ao abate, pelo plano nutricional, entre outros, e 831 

constitui importante fator na estimativa de seu rendimento. Vale ressaltar que a 832 

valorização da carcaça ovina depende da relação entre peso corporal e idade, onde se 833 

buscam maiores pesos a menores idades. 834 

As médias de peso de carcaça quente e carcaça fria encontrados no presente estudo 835 

(17,01 e 16,05kg, respectivamente) atendem aos valores mínimos indicados por Silva 836 

Sobrinho (2001) para caracterização de carcaças de boa qualidade, com peso de carcaça 837 

quente igual ou maior que 14,4kg e peso de carcaça fria maior ou igual a 13,8kg. As 838 

médias foram superiores às encontradas por Cação et al. (2014) que obtiveram médias 839 

para peso de carcaça quente e carcaça fria de 15,96kg e 15,27kg, respectivamente. 840 

Para os parâmetros rendimento de carcaça quente, rendimento de carcaça fria e 841 

rendimento biológico, foram observadas médias superiores às obtidas por Oliveira et al. 842 
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(2017) que verificaram os seguintes valores 47,0; 45,54 e 56,29% respectivamente. Os 843 

rendimentos observados estão dentro da variação (40 a 50%) descrita por Silva Sobrinho 844 

(2001) para ovinos de raça especializada para produção de carne.  845 

Não foi observado influência (P>0,05) das fontes proteicas sobre as perdas ao 846 

resfriamento (PR). Segundo Martins et al. (2000), os índices de PR podem variar de 1% 847 

a 7%, de acordo com o peso, sexo, uniformidade da gordura de cobertura e temperatura e 848 

umidade da câmara fria. Embora não tenha sido observada influência, essa variável 849 

apresentou um CV (%) alto que pode ser justificado por problemas técnicos apresentados 850 

pela câmara fria no período que os animais foram abatidos. 851 

Conclusões 852 

As tortas de algodão e torta de babaçu podem ser utilizadas como alternativas ao 853 

farelo de soja associados à palma forrageira e o feno de capim-massai em dietas para 854 

ovinos em confinamento. Devido ao menor desempenho dos animais alimentados com 855 

torta de coco, seu uso deve ser condicionado ao valor econômico e disponibilidade como 856 

fonte de proteína. 857 
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