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RESUMO 

 
 Com o objetivo de avaliar a substituição da FDN do bagaço de cana-de-

açúcar in natura (BIN) pela FDN da casca de soja (CS) em dietas com alta 
proporção de concentrado para cordeiros confinados, foram realizados três 
experimentos: desempenho animal (Experimento I), digestibilidade dos 
nutrientes no trato digestivo total (Experimento II) e comportamento ingestivo 
(Experimento III). O Experimento I consistiu de um arranjo fatorial, onde foram 
utilizados 60 cordeiros da raça Santa Inês (peso vivo de 16,4 ± 0,3 kg e idade 

de 67 ± 2 ) dias em um delineamento experimental de blocos casualizados com 

5 tratamentos e seis repetições. Os tratamentos utilizados foram: 100C (100% 
de concentrado), BIN14 (95% de concentrado e 5% de BIN), BIN18 (90% de 
concentrado e 10% de BIN), CS14 (92% de concentrado e 8% de CS) e CS18 
(88% de concentrado e 12% de CS). As dietas foram formuladas para serem 

isoprotéicas e os teores de BIN e CS ajustados para que os valores de FDN
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 fossem os mesmos entre as dietas BIN14 e CS14 (14%) e entre as dietas 
BIN18 e CS18 (18%). As dietas contendo CS proporcionaram maior (P=0,07) 
ganho de peso diário do que as dietas contendo BIN e os cordeiros alimentados 
com a dieta 100C apresentaram menor (P=0,09) consumo de matéria seca por 
peso metabóico do que os alimentados com as dietas que continham alguma 

fonte de fibra (BIN ou CS). Não foi observada diferença (P>0,10) na conversão 
alimentar. Observou-se uma interação (P<0,07) (Teor x Fonte) para o 
rendimento de carcaça quente e fria, onde as dietas com 14% FDN 
apresentaram desempenhos semelhantes, porém, a CS foi superior ao BIN nas 
dietas contendo 18% FDN. No Experimento II, foram utilizados cinco borregos 

da raça Santa Inês (35,6 kg PV e com idade de 5,5 meses) em um 
delineamento em quadrado latino 5 x 5. Os tratamentos utilizados foram os 
mesmos do Experimento I. As dietas que continham alguma das fontes de fibra 
promoveram maiores (P<0,05) consumos de matéria seca (MS), matéria 
orgânica (MO) e da FDN que a dieta 100C. Além disso, foi observado efeito das 

fontes de fibra sobre o consumo de FDN (P<0,025) e na digestibilidade dos 
nutrientes (P<0,001), onde a CS promoveu maior digestibilidade da MS, MO e 
da FDN que o BIN. No Experimento III, foram utilizados os mesmos animais e o 
mesmo delineamento experimental do Experimento I.  As dietas contendo 
alguma das fontes de fibra promoveram maiores (P<0,05) tempos de ingestão, 
ruminação e mastigação (minutos/dia e minutos/g de FDN) que a dieta 100C. 
Ao se comparar as fontes de FDN, verificou-se que o BIN proporcionou maior 
(P<0,0001) atividade de ruminação que a CS (minutos/dia e minutos/g de FDN). 
Os teores de FDN interagiram com as fontes nos tempos despendidos para 
ingestão (P<0,002) e na atividade de  mastigação (P<0,03) em minutos/dia e 
minutos/g de FDN, sendo que o BIN apresentou maiores resultados que a CS 
em ambos os teores (14 ou 18% FDN). A CS proporcionou melhores ganhos de 
peso e digestibilidade aparente dos nutrientes do que o BIN, apesar dos 
resultados indicarem que a FDN da CS possui apenas 14% da efetividade física 
do BIN. Entretanto, o BIN estimulou a ruminação e mastigação de cordeiros 

recebendo dietas com alta proporção de concentrado. 
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SUMMARY 

 

 Three trials were conduced to evaluate the replacement of sugar cane 

bagasse (SB) by soybean hulls (SH) as NDF source on lambs fed a high grain 

feedlot diet. A performance trial (Trial I) with 60 Santa Ines ram lambs (16.4 kg 

BW and 67 days old), was conduced on a factorial arrangement, in a complete 

randomized block design, with 5 treatments and six replications. The treatments 

were: 100C (all concentrate diet), SB14 (95% concentrate and 5% SB), SB18 

(90% concentrate and 10% SB), SH14 (92% concentrate and 8% SH) and 

SH18 (88% concentrate and 12% SH). Diets were isoproteic, and the levels of 

NDF were adjusted to be 14% (SB14 and SH14) or 18% (SB18 and SH18) for 

both NDF sources. Animals on SH diets had higher ADG (P=0.07) than animals 

on SB. 100C diet decreased (P=0.09) dry matter intake (PV 0.75) compared to 

diets containing  fiber sources (SB or SH). There was no difference (P>0.10) on 

feed conversion. An interaction (P<0.07) among NDF source and level was 

observed for the hot and cold carcasses yields. SH at 18% NDF had higher 



xiii 

carcasses yields than SB at the same NDF level. On digestibilty trial (Trial II), 

five Santa Ines ram lambs (35.6 kg BW and 172 days old), were used in a 5 x 5 

Latin square design. Experimental treatments were the same as those used on 

Trial I. Diets with fiber sources (SH or SB) increased (P<0.05) dry matter (DM), 

organic matter (OM) and NDF intakes compared to 100C diet. NDF intake 

(P<0.025) and nutrient digestibilities (P<0.001) were affected by fiber sources, 

with improved DM, OM and NDF digestibilities for SH treatments compared to 

SB. During the Trial I a behavioral evaluation (Trial III) was performed. Diets 

containing fiber sources had an increased (P<0.05) eating, ruminating and 

chewing times (minutes/day and minutes/g NDF) compared to 100C diet. SB 

increased (P<0.0001) the rumination activity in relation to SH (minutes/day and 

minutes/g NDF). There were interactions of NDF levels and sources for time 

spent feeding (P<0.002) and chewing activities (P<0.03) (minutes/day and 

minutes/g NDF), where higher for SB in both NDF levels (14 or 18%). SH 

resulted in higher weight gain and nutrient digestibilities than SB, although, the 

results indicate that NDF from SH has only 14% of physical effectiveness of SB. 

However, SB improved rumination and chewing activities when lambs were fed 

high grain diets.  

 

 

 

 
 
 



1 INTRODUÇÃO 

 

A demanda por carne ovina aumentou consideravelmente nos últimos anos. 

Isto se deve, principalmente, a um maior consumo deste produto pela população 

dos grandes centros urbanos. Entretanto, a produção de cordeiros ainda é 

insuficiente e não consegue atender essa crescente demanda.  

O Brasil possui uma população ovina concentrada basicamente no estado 

do Rio Grande do Sul e na região Nordeste. A baixa eficiência de produção 

observada no Nordeste deve-se principalmente aos animais serem criados 

extensivamente. Outro fator importante é o hábito da população, a qual tem a 

tradição de consumir vísceras e carne de animais com idade avançada, não 

havendo preocupação dos produtores em intensificar o sistema de produção para 

diminuir o peso e a idade ao abate. 

A utilização de confinamento no estado de São Paulo apresenta-se como  

uma alternativa viável, pois o mercado consumidor é muito exigente e a carne de  

cordeiros terminados em confinamento com dietas balanceadas apresenta 

características organolépticas superiores àqueles terminados em pastagem 

(Touraine, 1994). Além disso, cordeiros criados em pastagens ficam expostos a 

alta infestação parasitária (Siqueira, 1999), prejudicando seu desempenho e a 

lucratividade dos produtores.  

Os modernos sistemas de produção de cordeiros devem enfatizar, 

concomitantemente, os aspectos econômicos e qualitativos da carne, sendo 

importante salientar que num programa de confinamento, os custos com a 

alimentação são maiores. Para que a prática de confinamento seja a mais rentável 

possível, surge o interesse pelo estudo dos resíduos e subprodutos da indústria
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alimentícia, os quais, quando economicamente viáveis, substituem os ingredientes 

tradicionais, geralmente mais onerosos.  

A casca de soja é um desses subprodutos e, por ser considerada um 

ingrediente volumoso-concentrado (Tambara et al., 1995), pode ser uma ótima 

opção na formulação de rações para confinamento. No entanto, resultados 

controversos são citados na literatura no que diz respeito a sua forma de 

utilização, principalmente em dietas de alta proporção de concentrado para 

cordeiros, assim como existem poucas informações e pesquisas no que diz 

respeito ao teor de FDN em dietas com alta proporção de concentrado para ovinos 

(Hejazi et al., 1999). 

O objetivo desse trabalho foi analisar o uso de dietas com dois teores de 

casca de soja em substituição à fibra insolúvel em detergente neutro (FDN) do 

bagaço de cana-de-açúcar in natura no ganho de peso, consumo de matéria seca, 

conversão alimentar, parâmetros da carcaça, digestibilidade dos nutrientes no 

trato digestivo total e comportamento alimentar de cordeiros confinados. 



2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Produção de ovinos no Brasil 

 

O Brasil possui uma população ovina composta por cerca de 14 milhões de 

cabeças, das quais, 90% encontram-se nas regiões Nordeste e Sul (ANUALPEC, 

2001).  

Em cada região do país, as raças, o solo, o clima e os alimentos disponíveis 

são muito diferentes, tornando-se difícil o estabelecimento de um único sistema de 

produção que atenda satisfatoriamente a todas essas regiões. Apesar da 

existência de variações, o sistema dominante na criação de ovinos é aquele que 

utiliza a pastagem como alimento. Dependendo da forrageira utilizada, pode 

ocorrer diminuição da taxa de crescimento dos cordeiros, aumentando-se o tempo 

necessário para que atinjam o peso de abate (Carvalho et al., 1999). 

Os principais motivos em se utilizar o sistema de pastagens na ovinocultura 

são o alto custo dos ingredientes concentrados e a dificuldade de produção e 

utilização de volumosos conservados. Entretanto, em estados como Paraná e São 

Paulo, a escassa disponibilidade de área de pastagens aliada ao alto custo da 

terra (Otto et al., 1997) fazem com que o confinamento de cordeiros se torne uma 

prática viável. 

A adoção de um sistema intensivo de terminação – seja ele em pastagem 

ou em confinamento – deve estar também associado à intensificação do manejo 

reprodutivo, com aumento do índice de natalidade e diminuição do intervalo de 

partos das matrizes. Com isto, os animais serão abatidos em menor tempo, sendo 

necessária uma rápida reposição dos cordeiros. Nas raças ovinas com 
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estacionalidade reprodutiva, onde a ovulação é estimulada pelo decréscimo da 

luminosidade, fica difícil diminuir o intervalo de partos. A raça Santa Inês, 

desenvolvida no Brasil, é uma das poucas raças ovinas que não possui esse 

comportamento reprodutivo. Suas matrizes são poliéstricas anuais, possibilitando 

três parições a cada dois anos, o que é uma grande vantagem sobre as raças 

lanadas (poliéstricas estacionais). Dessa forma, a introdução de reprodutores em 

lotes de fêmeas promoverá em qualquer época do ano a manifestação de cios 

férteis, permitindo a formação de lotes homogêneos de acasalamento, parição e 

desmame ao longo do ano, resultando em constante oferta e colocação de carne 

ovina no mercado consumidor (Traldi1).  

O melhoramento do ovino Santa Inês é direcionado à produção de carne, 

sendo que, Barros et al. (1994) consideram dentre as raças deslanadas existentes 

no Nordeste a que apresenta maiores ganhos de peso em confinamento, podendo 

apresentar ganhos de 267 g/dia.  

Outra vantagem da utilização da raça Santa Inês está relacionada à 

sanidade do rebanho, apresentando maior resistência à endoparasitas quando 

comparada às raças lanadas (Amarante, 2001), assim como dentre outras raças 

deslanadas (Costa et al., 1986). 

De um modo geral, a raça Santa Inês tem conquistado espaço em várias 

regiões do país devido a sua satisfatória resistência às verminoses e a um 

potencial de produção aceitável, tendo sua importância e demanda aumentadas 

significativamente nos últimos anos (Souza e Morais, 2000). 

 

2.1.1 Confinamento de cordeiros 

 

Os sistemas de produção de ruminantes adotados no mundo, mais 

                                                                 
1 TRALDI, A. S. Manejo reprodutivo de caprinos e ovinos. Trabalho apresentado à 11. Semana Acadêmica da 

Faculdade de Medicina Veterinária da USP: Curso de Pequenos Ruminantes, Pirassununga, 2001.  
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notadamente o de ovinos, são predominantemente extensivos. Entretanto, a 

Austrália tem utilizado sistemas intensivos sofisticados, sobretudo no que se 

refere ao confinamento de ovinos para abate (Siqueira et al., 1993). Portanto, a 

avaliação de cada ambiente e o delineamento de um sistema de produção 

compatível são fundamentais para o estabelecimento de resultados econômicos 

satisfatórios.  

O confinamento de cordeiros é uma alternativa muito importante na 

produção intensiva de ovinos porque, quando comparado à animais em pastejo, 

traz como benefícios a diminuição da mortalidade, do índice de endo e 

ectoparasitas (Siqueira, 1996), podendo melhorar a eficiência e a produtividade 

do criatório. Além disso, cordeiros criados em pastagens não conseguem 

consumir quantidades adequadas de matéria seca e nutrientes (Jordan e Marten, 

1968). Com a realização do confinamento, também ocorre maior facilidade do 

manejo do rebanho, uma vez que não é necessário observar os animais nos 

campos através de vistorias às invernadas. Outro fator importante é a demanda 

cada vez maior do mercado consumidor por produtos de melhor qualidade, ou 

seja, animais abatidos precocemente. 

Considerando-se o acima exposto, a viabilidade econômica de um 

confinamento para a produção de cordeiros está na dependência dos seguintes 

fatores: bom potencial genético para ganho de peso e conversão alimentar; 

manejo correto na fase de cria e pré-confinamento; alimentação adequada; 

manejo sanitário adequado; obediência ao peso ótimo de abate; preço acessível 

de insumos e valor de comercialização compatível com as características 

sensoriais diferenciadas da carne, quando comparada com carcaças produzidas 

em pastagem (Siqueira, 1999).  

A velocidade de crescimento de cordeiros após a desmama envolve dois 

aspectos importantes: 1) quanto maior o ganho de peso, com mais rapidez se 

obterá o produto final, sendo possível aumentar a produtividade; 2) quanto maior 

o aporte nutricional, melhor será a eficiência de crescimento do cordeiro, pois a 
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maior velocidade de crescimento ocorre entre um e cinco meses de idade 

(Siqueira et al., 1993). 

Trabalhos realizados com cordeiros da raça Santa Inês confinados e 

alimentados com dietas contendo alta proporção de concentrado, evidenciaram 

excelentes ganhos de peso diário (GPD). Assim sendo, Morais et al. (1999), 

Mendes et al. (2000) e Susin et al. (2000) obtiveram GPD de 297, 278, 268 g/dia, 

respectivamente. Resultados inferiores foram obtidos por Rocha (2002) e Santos 

(1999), os quais observaram GPD de 230 e 201 g/dia, respectivamente,  para 

cordeiros Santa Inês confinados. 

Num estudo comparativo da recria de cordeiros em dois tipos de sistema 

de produção, Jordan e Marten (1968) observaram que os cordeiros confinados 

apresentaram ganho de peso 40 a 60% maior que os criados a pasto. Siqueira et 

al. (1993) trabalhando com animais das raças Merino Australiano, Ideal e 

Corriedale obtiveram resultados semelhantes, demonstrando uma superioridade 

de 49,7% a favor dos cordeiros confinados, os quais apresentaram um GPD de 

171 g/dia contra 85 g/dia para os recriados em pastagem de “coastcross” 

(Cynodon dactylon). Estes autores acrescentam que, além do melhor 

desempenho produtivo, a mortalidade no sistema de confinamento foi zero, em 

contraposição aos 16,1% verificados em pastagens. Além disso, os animais 

confinados apresentaram baixa contagem de ovos de parasitas por grama de 

fezes (OPG) durante todo o experimento, sendo que o mesmo não aconteceu 

com os cordeiros em pastejo que, mesmo tendo sido everminados com 

freqüência, apresentaram OPG elevado nos exames realizados. Estes autores  

evidenciaram a redução no desempenho devido às verminoses que, por 

conseqüência, onerou o custo de produção pelo uso de anti-helmínticos e pelo 

maior tempo para os animais atingirem o peso de abate, o que não ocorreu com 

os animais confinados.   
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2.1.2 Parâmetros da carcaça de cordeiros 

 

O baixo consumo de carne ovina no Brasil está relacionado, 

principalmente, com a qualidade do produto colocado a venda, o qual é  

proveniente de animais velhos e que apresentam carcaças de baixa qualidade 

(Azzarini, 1979; Santos, 1986). Um aumento do consumo de carne de cordeiros 

foi observada em regiões onde há oferta de carcaças com qualidade comprovada 

e apresentadas em cortes especiais (Monteiro et al., 1998). Portanto, o aumento 

na produção da carne ovina deve ser acompanhada por técnicas que propiciem a 

apresentação de carcaças de alta qualidade (Macedo et al., 2000), levando-se em 

conta as variações regionais (Furusho, 1995). 

O peso e idade de abate ideal variam muito entre as raças ovinas e são  

fundamentais para a qualidade da carne produzida, pois quanto mais velho o 

cordeiro, menor o teor de proteína e maior a concentração de lipídios em sua 

carcaça (Macedo et al., 2000). O peso de abate ideal é aquele que propicie 

quantidade suficiente de gordura de acabamento e a máxima proporção de 

músculos na carcaça (Osório, 1992). Além dos fatores citados, ao se determinar o 

peso de abate ideal, deve-se considerar que a eficiência de conversão alimentar 

do cordeiro diminui à medida que sua idade e peso vivo aumentam (Siqueira et 

al., 2001). Levando-se em consideração o acima exposto e a preferência do 

mercado consumidor, o peso de abate recomendado para ovinos machos é de 30 

a 32 kg (Silva Sobrinho, 2001).  

O rendimento de carcaça é uma característica diretamente relacionada à 

produção de carne e pode variar de acordo com fatores intrínsecos e/ou 

extrínsecos ao animal. Dentre esses fatores, encontram-se a base genética, sexo, 

peso e idade ao abate, alimentação e tipo de jejum (Osório, 1996). Em geral, 

trabalhos de pesquisa demonstram superioridade para pesos e rendimentos de 

carcaça a favor de cordeiros confinados quando comparados com animais criados 

em pastagens e abatidos à mesma idade (Macedo et al., 2000).  
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A quebra por resfriamento (QR) expressa a diferença de peso encontrada 

após o resfriamento da carcaça, estando em função, principalmente da 

quantidade de gordura de cobertura e da perda de umidade na carcaça. Portanto, 

a QR é maior em carcaças pobres em gordura (Santos, 1999).  

Osório et al. (1999), trabalhando com cordeiros criados em pastagem, 

observaram 43,3% no rendimento de carcaça quente (RCQ) e 3,6% de QR. 

Garcia et al. (2000), trabalhando com cordeiros confinados da raça Santa Inês, 

verificaram um  RCQ de 53,1%. Bellaver et al. (1983) utilizando ovelhas Santa 

Inês, obtiveram RCQ e rendimento de carcaça fria (RCF) de 46,2% e 45,3%, 

respectivamente. Num trabalho realizado com cordeiros confinados Siqueira e 

Fernandes (1999) observaram RCQ e QR de 47,5% e 2,8%, respectivamente. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Santos (1999), que observou 

RCQ de 48,0%, RQF de 47,0% e QR de 2,8% para cordeiros Santa Inês 

alimentados com uma dieta contendo 80% de concentrado. Furusho-Garcia 

(2001) obteve resultados semelhantes para RQF, porém, a QR observada em seu 

trabalho foi de 4,25%.   

Os músculos de maturidade tardia são indicados para representar o 

desenvolvimento e tamanho do tecido muscular. Sendo assim, o músculo 

Longissimus dorsis, cuja medição é conhecida como “área de olho de lombo” 

(AOL) é o mais indicado, pois ele apresenta amadurecimento tardio e é de fácil 

mensuração (Sainz, 1996). 

Macedo et al. (2000) verificaram maior AOL para cordeiros confinados 

(10,2 cm2) quando comparados com cordeiros terminados em pastagem (9,0 

cm2). Kiesling e Swartz (1997) não observaram diferenças significativas na AOL 

de cordeiros confinados com milho e farelo de soja (12,3 cm2) ou milho e caroço 

de algodão (11,5 cm2). Resultados obtidos por Osório et al. (1999) demonstram 

que cordeiros inteiros apresentam maior AOL que cordeiros castrados. Em seu  

trabalho com animais engordados a pasto, os cordeiros inteiros apresentaram  

média de 12,0 cm2 comparados com 10,2 cm2 de AOL para os castrados.  
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Segundo Macedo et al. (2000), a gordura é o componente da carcaça que 

apresenta maior variação, influenciada principalmente pelo sistema de 

terminação, genótipo e pela razão idade/peso do animal. Sua mensuração pode 

ser objetiva ou subjetiva. A avaliação subjetiva leva em consideração a gordura 

de cobertura, também conhecida como “espessura de gordura” (EG).  

É importante lembrar que a gordura, quando em excesso, interfere no valor 

comercial da carcaça, haja visto a aversão do consumidor moderno pelo excesso 

de tecido adiposo, exceção feita à população do Oriente Médio (Teixeira et al., 

1992). Entretanto, é preciso um mínimo de EG para a proteção da carcaça, a qual 

minimiza a perda de água e as queimaduras originadas pelo processo de 

congelamento e conservação (Macedo et al., 2000). 

A Febrocarne (Federação Brasileira dos Criadores de Ovinos Carne) citada 

por Silva Sobrinho (2001), utiliza os seguintes parâmetros para a classificação da 

EG de uma carcaça: 

- Magra: gordura ausente; 

- Gordura escassa: 1 a 2 mm de espessura; 

- Gordura mediana: de 2 a 5 mm de espessura; 

- Gordura uniforme: de 5 a 10 mm de espessura; 

- Gordura excessiva: acima de 10 mm de espessura. 

Fernandes (1994), trabalhando com cordeiros confinados da raça 

Corriedale e Ile de France x Corriedale, observou EG média de 2,9 mm em 

animais abatidos com 36 kg e 2,6 mm quando o abate foi realizado entre 30 a 32 

kg. Cordeiros Corriedale, Bergamácia x Corriedale e Hampshire Down x 

Corriedale abatidos com média de 31 kg e terminados em confinamento 

apresentaram EG de 1,7 mm contra 1,1 mm dos criados em pastagem e abatidos 

ao mesmo peso (Macedo et al., 2000). Ao comparar as características de carcaça 

de diferentes genótipos de ovinos, Garcia et al. (2000) obtiveram 4,1 mm, 3,5 mm 

e 2,3 mm de EG para cordeiros Texel x Bergamácia, Texel x Santa Inês e Santa 

Inês, respectivamente. 
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2.2 Uso de casca de soja em dietas para ruminantes 

 

As cascas dos grãos são consideradas resíduos devido à sua baixa 

digestibilidade. No entanto, a casca de soja tem sido considerada um suplemento 

energético, pois o seu fornecimento aos ruminantes permite desempenhos muitas 

vezes comparáveis aos do milho, devido à boa dige stibilidade da parede celular, 

basicamente composta por celulose (Hsu et al., 1987). Outros autores a 

consideram um ingrediente volumoso-concentrado (Tambara et al., 1995) por 

possuir fibra efetiva e, dentro de certos limites, funcionar como um grão de cereal 

em termos de disponibilidade de energia (Sarwar et al., 1991; Nakamura e Owen, 

1989). 

A casca de soja é o envoltório do grão de soja, que é separada do embrião 

na indústria, possibilitando a obtenção de farelos com 48 a 50% de proteína bruta 

(PB), ao invés de farelos com 42 a 45% PB (Tambara et al., 1995), sendo que sua 

composição é diretamente influenciada pela eficiência deste processo.  

De acordo com o NRC para bovinos leiteiros (2001), a casca do grão de 

soja apresenta em sua matéria seca (MS) 13,9% de proteína bruta (PB); 67,3% 

nutrientes digestíveis totais (NDT); 2,7% de extrato etéreo (EE); 60,3% fibra 

insolúvel em detergente neutro (FDN) e 44,6% fibra insolúvel em detergente ácido 

(FDA). Entretanto, a composição química da casca de soja “limpa” (retirado 

resíduos de farelos, grãos e impurezas da industrialização) apresenta um valor 

médio de 9% PB; 69,9% FDN; 42,3% FDA e 3,2% de lignina insolúvel em 

detergente ácido (LDA) (Anderson et al., 1988). 

As cascas de soja comercialmente disponíveis freqüentemente possuem 

13 a 14% PB, indicando pelo menos 4 unidades percentuais de proteína oriundas 

da contaminação do farelo ou pedaços de grão de soja (Kornegay, 1978; 

Anderson et al., 1988), podendo-se encontrar na literatura valores de até 16,5% 

PB (Cunningham et al., 1993). Sua taxa de digestão é moderadamente rápida 

(6%/h) e a extensão de digestão é de 93 a 95%, indicando que quanto maior o 
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tempo de permanência no rúmen, maior digestão será obtida (Anderson et al., 

1988). 

É importante salientar que a maneira como a casca de soja é utilizada na 

formulação de rações, juntamente com o tipo de dieta (quantidades de volumosos 

e concentrados) influencia o seu valor energético e o desempenho dos animais. 

Analisando a digestibilidade e o desempenho de ovinos confinados, Anderson et 

al. (1988) concluíram que os valores de energia líquida do milho e casca de soja 

são equivalentes numa situação de dietas com grande proporção de forragem. 

Embora tenha ocorrido um aumento linear no consumo total de MS, Fischer 

e Mühlbach (1999) não verificaram diferenças significativas no ganho diário de 

peso e conversão alimentar de novilhas de corte, quando da substituição de 75% 

do milho por casca de soja em dietas com silagem de milho. Os autores 

propuseram que a diferença de consumo possa ser atribuída, em grande parte, à 

menor densidade energética da casca do grão de soja, o que levaria os animais a 

incrementar o seu consumo para compensar um menor nível de ingestão de 

energia. 

A principal razão pela qual não se detectam diferenças no desempenho de 

ovinos e bovinos consumindo dietas contendo grande proporção de volumosos e 

suplementados com grão de milho ou casca de soja, seria a manutenção de um 

ambiente ruminal mais adequado das bactérias fibrolíticas por parte da casca de 

soja, minimizando os efeitos associativos negativos sobre a digestibilidade da 

parede celular das forragens da dieta (Anderson et al., 1988; Grigsby et al., 1993; 

Faulkner et al., 1994). 

Portanto, para dietas com alta proporção de volumosos, a decisão de se 

utilizar milho ou casca de soja deve ser tomada com base na análise dos custos 

desses ingredientes. 

Numa situação em que as dietas foram à base de concentrado, Hejazi et al. 

(1999) avaliaram os efeitos do processamento do milho e de fontes de fibra 

(casca de soja e casca de amendoim) no desempenho de cordeiros confinados e 
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verificaram que a ingestão de matéria seca e o ganho de peso diário foram 

maiores para os animais alimentados com as dietas que continham casca de 

amendoim ou de soja (10% MS) comparados a 100% de concentrado. As fontes 

de fibra não alteraram as características de carcaça. No mesmo experimento os 

autores também avaliaram a digestibilidade das dietas, sendo que, as que 

continham 10% de casca de amendoim apresentaram menor digestibilidade da 

MS, MO e FDN quando comparadas com as que continham 10% de casca de 

soja  ou 100% de concentrado. Não houve alteração na digestibilidade do amido. 

Os autores sugerem que a adição de uma fonte de fibra pode aumentar a 

ingestão e o ganho de peso diário quando comparados com dietas com alta 

proporção de concentrado, mesmo sendo a fonte de fibra moída ou peletizada. 

A adição de gordura pode auxiliar no incremento da densidade energética 

de dietas (Smith, 1990) que contenham casca de soja, pois esta possui menor 

quantidade de energia que o milho (Fischer e Mühlbach, 1999). Contudo, deve-se 

ter cuidado com os  efeitos da inclusão de gordura sobre o desempenho de 

animais alimentados com  casca de soja, visto que estudos demonstraram 

diminuição na digestibilidade de ingredientes fibrosos quando da inclusão de 

gordura num teor acima de 2 a 3% da MS devido à inibição da ação das bactérias 

fibrolíticas (Palmquist, 1988). 

Ludden et al. (1995) tentaram estimar um valor para a casca de soja como 

um substituto do milho em dietas de alta proporção de concentrado e analisar se 

a inclusão de  gordura (5%) na dieta afetaria essa estimativa. De acordo com os 

resultados, a gordura não comprometeu o conteúdo de energia digestível de 

dietas com casca de soja. Entretanto, houve um decréscimo linear no ganho de 

peso diário e um aumento no consumo de matéria seca à medida que o milho foi 

substituído por casca de soja (0 a 60%), com conseqüente diminuição da 

eficiência alimentar. 

Resultados semelhantes foram obtidos por Löest et al. (2001) avaliando o 

desempenho de novilhas de corte alimentadas com uma dieta controle, composta 
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por 91,6% de casca de soja na MS, outra à base de forragem (65% MS), e a 

terceira à base de milho (76,6% MS). Os autores verificaram que os animais 

alimentados com altas proporções de casca de soja, tiveram um ganho de peso e 

eficiência alimentar menores  (29% e 27%, respectivamente) que os alimentados 

com a dieta à base de milho. 

Com baixas taxas de substituição em dietas de alta proporção de 

concentrado, a casca de soja não compromete o desempenho quando comparada 

ao milho, por reduzir transtornos metabólicos de tal modo que aumenta a 

disponibilidade energética de outros nutrientes da dieta. Porém, com altas taxas 

de substituição (acima de 20% MS da dieta) o desempenho pode ser 

comprometido (Ludden et al., 1995). Diante disso, os autores concluem que 

quando incluída em dietas de alta proporção de ingredientes concentrados com 

moderada ou altas quantidades de milho (cerca de 90%), a casca de soja tem um 

valor alimentar estimado de 74 a 80%  do valor do milho.  

 

2.3 Bagaço de cana-de-açúcar como fonte de fibra para ruminantes  

 

O bagaço de cana-de-açúcar in natura (BIN) é o produto resultante da 

moagem da cana-de-açúcar, processo que tem por finalidade a máxima extração 

do suco (90 a 93%), ou seja, do conteúdo rico em açúcares. O produto resultante 

é rico em parede celular, contém pouco conteúdo celular, baixa digestibilidade e 

pobre em proteínas e minerais (Santos, 1991). 

Thiago et al. (1983) avaliaram a substituição da ponta de cana pelo BIN 

com teores de até 40% na MS, observando redução no desempenho de novilhos 

em engorda. Os autores sugerem o uso de no máximo 20% de BIN na MS da 

dieta. 

Ezequiel e Andrade (1988), avaliando a ingestão e digestibilidade de 

rações contendo BIN, palha de arroz e fenos de capins tropicais como volumosos 

e três teores de concentrado (20, 40 e 60%), concluíram que a introdução do 
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bagaço de cana-de-açúcar limitou a ingestão voluntária das rações e que a 

utilização de BIN afeta negativamente a utilização da fibra bruta e da matéria seca 

das rações. 

Lanna e Boin (1990), utilizando o BIN como substituto ao feno de gramínea 

como fonte de fibra longa para rações de bovinos balanceadas com altas 

proporções de bagaço de cana-de-açúcar tratado à pressão de vapor, concluíram 

que a substituição do feno de “Rhodes” pelo BIN reduziu a ingestão de matéria 

seca e o ganho de peso dos animais. 

Segundo Berndt (2000), o BIN não se constitui num bom alimento, pois 

apresenta somente 30% de NDT e baixa quantidade de proteína, a qual é  

indisponível ao animal por estar ligada à frações fibrosas do alimento. Entretanto, 

o autor sugere a utilização deste alimento como fornecedor da fibra necessária à 

digestão de bovinos de corte.  

A informação acima pode ser comprovada pelo trabalho de Beltrame Filho 

(1998) que, utilizando dietas com alta proporção de concentrado, não observou 

problemas como laminite ou acidose clínica nos animais alimentados com até 

88% de concentrado e 12% de BIN na MS. 

Bulle et al. (2002), na tentativa de identificar qual o teor ideal de BIN (9, 15 

e 21% na MS) como única fonte de fibra em dietas com alta proporção de  

concentrado para bovinos de corte, verificaram que os animais alimentados com 9 

e 15% de BIN apresentaram menor consumo de MS e maior GPD, 

respectivamente. Entretanto, não houve diferença na eficiência alimentar, 

sugerindo que o BIN pode ser utilizado entre 9 e 15% da MS como única fonte de 

volumoso para dietas com alta proporção de concentrado para bovinos de corte.  

 

2.4 Fibra insolúvel em detergente neutro em dietas para ruminantes 

 

A quantidade de fibra nas dietas para ruminantes foi analisada 

primeiramente pelo método de fibra bruta (FB) aprovado pela AOAC em 1962 
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(Mertens, 1992). Em 1967, por sua vez, Van Soest e Wine desenvolveram o 

sistema de fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA). 

As diferenças nas proporções dos componentes da fibra fazem com que nenhuma 

das mensurações (FB, FDN ou FDA) tenham propriedades nutricionais constantes 

(Mertens, 1992). A porção FDN mede as características químicas, mas não as 

características físicas da fibra (tamanho de partícula, densidade), as quais podem 

influenciar a saúde e o metabolismo animal, fermentação ruminal, taxa de 

passagem da digesta, independentemente da composição química ou da 

quantidade da FDN existente (Mertens, 1996). Diante disso, possíveis erros 

podem ocorrer na formulação de dietas contendo forragens processadas ou 

fontes de fibra oriundas de subprodutos (Armentano e Pereira, 1997). 

Segundo Loerch (1997), as exigências de fibra não são de grande 

importância para animais confinados e destinados ao abate, pois estes são 

alimentados com dietas contendo alta proporção de concentrado e por um 

período de tempo relativamente curto. Porém, embora dietas com até 100% de 

concentrado tenham sido utilizadas com sucesso para bovinos e ovinos de corte, 

a adição de 5 a 20% da MS da dieta com uma fonte de fibra faz com que ocorra 

uma melhoria no desempenho animal (Preston, 1998). 

A fibra insolúvel em detergente neutro (FDN) representa a fração de 

carboidratos estruturais dos alimentos (parede celular). Dependendo da 

concentração e digestibilidade, a FDN impõe limitações sobre o consumo de 

matéria seca e energia, pois possui digestão lenta e frações indigestíveis em sua 

composição. Entretanto, a saúde dos ruminantes depende diretamente de 

concentrações mínimas de FDN na ração que permitam manter a atividade de 

mastigação e motilidade ruminal adequadas (Nussio et al., 2000). 

Devido às diferentes respostas no desempenho, metabolismo  e cinética 

ruminal, surgiu o conceito de fibra efetiva. 

Allen (1997) descreve fibra efetiva como sendo a fração do alimento que 

estimula a atividade de mastigação. A mastigação, por sua vez, estimula a 
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secreção de saliva. Os tamponantes presentes na saliva (bicarbonato e fosfato) 

neutralizam os ácidos produzidos pela fermentação da matéria orgânica no 

rúmen. O balanço entre os ácidos produzidos na fermentação e a secreção de 

saliva é o maior determinante do pH ruminal, o qual, em baixos valores (abaixo de 

6,2), pode reduzir o consumo de matéria seca, digestibilidade de fibra e produção 

microbiana (Russell et al., 1992). Segundo Eastridge (1997), a produção de saliva 

está relacionada com o tempo de mastigação, que é uma função do consumo de 

forragem e tamanho de partículas. 

Mertens (1996) distinguiu FDN fisicamente efetivo (FDNfe) e FDN efetivo 

(FDNe) com base nas seguintes definições: o FDNfe está relacionado às 

características físicas da fibra, principalmente com o  tamanho de partícula, que 

influenciam a atividade de mastigação e a natureza bifásica do conteúdo ruminal 

(mat ruminal). Já o FDNe está relacionado à capacidade total de um alimento em 

substituir uma quantidade de forragem em uma dieta, de maneira que a 

porcentagem de gordura no leite produzido pelos animais comendo esta dieta, 

seja efetivamente mantida.  

A partir dessas definições Mertens (1997) propôs um sistema para se 

avaliar a FDNe considerando as características químicas e físicas dos alimentos. 

O autor utiliza a concentração de FDN do alimento (% MS) e o multiplica pela 

quantidade de partículas retidas em peneira maior que 1,18 mm, sendo o produto 

dessa operação o valor de FDN fisicamente efetivo. O valor de 1,18 mm baseia-

se no tamanho de partículas fibrosas encontradas nas fezes. Segundo o autor, 

este tamanho de partícula teria pouca influência sobre a atividade de mastigação, 

passando pelo rúmen sem a necessidade de ruminação. 

Allen (1996) propõe uma série de ajustes na concentração de FDN para 

vacas em lactação, levando-se em conta fatores físicos, químicos, nutricionais e 

de manejo, considerando uma ração com 30% de FDN na matéria seca como 

ponto médio inicial. 
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Segundo Armentano e Pereira (1997), a efetividade de fibra é um fator 

importante do valor da fibra, mas não é o único. Estes autores têm utilizado a 

porcentagem de gordura no leite ou outra variável resposta (como por exemplo 

atividade de mastigação) para definir um fator de efetividade de fibra (ef) e FDN 

efetivo (FDNe= ef x FDN), mas também sugerem o pH ruminal ou padrões de 

ácidos graxos voláteis como respostas dos animais que integram os múltiplos 

componentes de fibra efetiva existentes na ração. 

Para maximizar a produção de proteína microbiana e a digestão da FDN da 

dieta, o NRC para bovinos de corte (1996) recomenda o teor mínimo de 20% de 

FDNe  na MS de dietas com alta proporção de concentrado. Entretanto, valores 

entre 5 a 8% de FDNe podem ser utilizados para otimizar a eficiência alimentar, 

desde que a dieta contenha ionóforos (NRC, 1996). 



3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Experimento I: Desempenho dos animais 

 
3.1.1 Animais e instalações experimentais 

 

O experimento foi conduzido na instalação experimental de ovinocultura do 

Departamento de Zootecnia ESALQ-USP, Piracicaba.  

O município de Piracicaba situa-se no Estado de São Paulo, a 22o42’30”S 

de latitude e 47o38’01”W de longitude, com altitude média de 546m. A precipitação 

média anual é de 1.585,4 mm e as temperaturas médias máximas e mínimas são 

32 e 10oC, respectivamente, segundo informações colhidas na Base de Dados do 

Posto Agrometeorológico – DCE (ESALQ/USP). 

Utilizou-se sessenta cordeiros mestiços da raça Santa Inês com peso vivo 

médio inicial de 16,4 ± 0,3 kg e idade média inicial de 67 ± 2 dias. Os animais  

foram alojados em baias com piso de concreto com dimensões 4,00 x 1,35 m, 

cocho coberto e bebedouros automáticos, sendo distribuídos 2 animais por baia e 

6 baias por tratamento. Os cordeiros foram vacinados contra clostridioses (vacina 

Sintoxan – Laboratório Rhodia Mérieux) e everminados (mediante prévio exame 

parasitológico de fezes) antes de iniciar o período experimental. Após o início do 

período experimental, foram realizados exames parasitológicos de fezes (OPG) 

semanalmente para monitoramento das parasitoses e, quando necessário, drogas 

antiparasitárias e coccidiostáticas foram administradas. 
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3.1.2 Período experimental e pesagem dos animais 

 

O período experimental teve duração de 84 dias, com início em dezembro 

de 2001 e término em março de 2002 e foi constituído por três sub-períodos de 28 

dias de duração. No início do experimento, os animais foram pesados em jejum 

alimentar de 14 horas para a obtenção dos pesos iniciais e definição dos blocos. 

As outras pesagens também foram realizadas em jejum, com intervalos de 28 

dias. 

 

3.1.3 Tratamentos e fornecimento das dietas 

 

Os tratamentos testados foram: 

- 100C: dieta composta por 100% de concentrado;  

- BIN14: dieta apresentando 14% FDN com 95% de concentrado e 5% de 

inclusão de bagaço in natura (BIN),  

- BIN18: dieta apresentando 18% FDN com 90% de concentrado e 10% 

de inclus ão de BIN; 

- CS14: dieta apresentando 14% FDN com 92% de concentrado e 8% de  

inclusão de casca de soja (CS); 

- CS18: Dieta apresentando 18% FDN com 88% de concentrado e 12% 

de inclusão de CS. 

As dietas experimentais foram formuladas para serem isoprotéicas (16% 

PB). Os teores de BIN e CS foram ajustados para que os valores de FDN fossem 

os mesmos entre as dietas BIN14 e CS14 (14% FDN), e entre as dietas BIN18 e 

CS18  (18% FDN). Amostras das 5 dietas foram moídas em moinho tipo Wiley 

providos de peneiras de 1mm e analisadas (Tabela 1) para matéria seca a 105°C 

(de acordo com o protocolo do Laboratório de Bromatologia do Departamento de 

Zootecnia da ESALQ) (Silva, 1990), matéria orgânica, proteína bruta (A.O.A.C., 

1990) e fibra insolúvel em detergente neutro (FDN) de acordo com Van Soest et 
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al. (1991). O alimento concentrado foi misturado previamente em um misturador 

(marca Lucato, capacidade 500 kg) e armazenado em tambores de plástico com 

capacidade para 200 litros.  

 

Tabela 1. Ingredientes e composição química das dietas experimentais (%MS). 
 
 Dieta 
   BIN  CS 
 100C  FDN141 FDN182  FDN14 FDN18 
Ingredientes        

   Milho moído grosso 81,2  75,5 69,8  74,1 69,4 

   Farelo de soja 15,3  16,0 16,7  14,6 15,2 

   Casca de soja -  - -  7,8 11,9 

   Bagaço de cana-de-açúcar  -  5,0 10,0  - - 

   Sal mineral3 1,5  1,5 1,5  1,5 1,5 

   Calcário calcítico 1,5  1,5 1,5  1,5 1,5 

   Cloreto de amônio 0,5  0,5 0,5  0,5 0,5 

        

Composição Química        

   MS 89,30  87,19 85,88  89,87 89,40 

   PB 16,81  16,59 16,28  16,47 16,11 

   FDN 11,12  14,64 18,05  14,45 18,99 

        

Tamanho de partículas (%)        

   > 4 mm 10,12  8,58 16,40  6,57 7,31 

   2 – 4 mm 30,90  34,48 26,40  31,32 27,33 

   2 – 1,18 mm 21,52  20,42 18,70  19,82 19,20 

   < 1,18 mm 37,46  36,52 38,50  42,29 46,16 
1 14% de FDN na dieta. 
2 18% de FDN na dieta. 
3 contendo P (7,5%); Ca (24,7%); Cl (21.8%); Na (14,5%); Mg (1%); S (7%); Mn (1100 ppm);  
 Fe (500 ppm); Zn (4600 ppm); Cu (300 ppm); Co (40 ppm); I (55 ppm); Se (30 ppm). 
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As dietas que não continham BIN (100C, CS14 e CS18) eram fornecidas 

diretamente aos animais, enquanto que, nas que continham BIN (BIN14 e BIN18), 

o concentrado e o BIN eram pesados separadamente e posteriormente 

misturados no cocho, no intuito de deixá-las totalmente homogeneizadas.  

A alimentação foi fornecida diariamente às 16:00 horas e as sobras 

retiradas e pesadas a cada dois dias para determinação do consumo de matéria 

seca por baia. Uma alíquota de 10% das sobras de cada unidade experimental 

(baia) era amostrada semanalmente e congelada a -20°C. Posteriormente, foram 

descongeladas e moídas em moinho tipo Wiley providos de peneiras de 1mm e 

analisadas para matéria mineral de acordo com A.O.A.C. (1990), fibra insolúvel 

em detergente neutro (FDN) de acordo com Van Soest et al. (1991) e matéria 

seca a 105°C de acordo com o protocolo do Laboratório de Bromatologia do 

Departamento de Zootecnia da ESALQ (Silva, 1990). 

 

3.1.4 Abate dos animais 

 

Ao final do período experimental foi sorteado um animal por baia para 

abate e determinação do rendimento de carcaça, área de olho de lombo (AOL), 

espessura de gordura (EG) e quebra por resfriamento (QR) (Boggs e Merkel, 

1979).  

Os cordeiros foram pesados em jejum de sólidos de 14 horas, obtendo-se o 

peso vivo ao abate (PVA). Após o abate foram pesados novamente para obtenção 

do peso da carcaça quente (PCQ). Foi registrado peso da carcaça fria após seu 

resfriamento em câmara frigorífica (2°C) por 24 horas. Foram determinados o 

rendimento de carcaça quente (RCQ) = (PCQ/PVA) x 100, o rendimento de 

carcaça fria (RCF) = (PCF/PVA) x 100 e a quebra por resfriamento (QR) = [(PCQ-

PCF)/PCQ] x 100.   

A EG e AOL (Longissimus dorsis) foram determinadas entre a 12a e 13a 

costela da meia-carcaça esquerda, utilizando-se um gabarito graduado em cm2. 
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3.1.5 Análise estatística 

 

O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso, num arranjo fatorial 

2 x 2, mais um tratamento controle. Cada baia foi considerada uma unidade 

experimental, totalizando cinco tratamentos e seis repetições por tratamento, 

sendo que os blocos foram definidos pelo peso e idade inicial dos animais. 

As variáveis determinadas foram: ganho de peso diário, consumo de 

alimento, conversão alimentar, rendimento de carcaça quente, rendimento de 

carcaça fria, quebra por resfriamento, área de olho de lombo e espessura de 

gordura. Os dados foram submetidos à análise de variância (Tabela 2) pelo 

procedimento PROC GLM do programa computacional Statistical Analysys 

System (SAS Institute, INC., 1991). Contrastes ortogonais foram utilizados para a 

determinação dos efeitos principais -  Fonte (efeito da fonte de FDN (BIN x CS)), 

Teor (efeito do teor de FDN (14% x 18%)), Interação (Teor x Fonte) e 100C x 

Outros (dieta controle x as outras quatro dietas) -  sobre as variáveis analisadas.  

 

Tabela 2. Análise da variância para o experimento de desempenho. 

Causas de Variação Graus de Liberdade 

Blocos 5 

Tratamentos 4 

       Fonte        (1) 

       Teor        (1) 

       Interação        (1) 

       100C x Outros        (1) 

Resíduo 20 

Total 29 

 

Considerou-se o nível de probabilidade de 10% como significativo para as 

variáveis analisadas.  
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3.2 Experimento II: Digestibilidade dos nutrientes 

 

3.2.1 Animais e instalações experimentais 

 

Foram utilizados cinco borregos não castrados da raça Santa Inês, com 

peso médio inicial de 35,6 ± 0,2 kg e idade média inicial de 5,5 meses.  

O experimento foi conduzido na instalação experimental de ovinocultura do 

Departamento de Zootecnia da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, 

ESALQ-USP. Os animais foram alojados individualmente em gaiolas metabólicas 

com dimensões de 1,3 x 0,55 m, providas de cochos e bebedouros.  

 
3.2.2 Tratamentos e período experimental 

 

Os tratamentos testados foram os mesmos mencionados no Experimento I 

(Desempenho). O período experimental teve a duração total de 70 dias, divididos 

em 5 períodos de 14 dias cada, sendo 10 dias para os animais se adaptarem às 

dietas e 4 dias de colheita.  

 
3.2.3 Colheita das amostras do alimento oferecido e recusado e das fezes  

 

O alimento foi fornecido diariamente às 16 horas e as sobras registradas 

diariamente, sendo que, do décimo primeiro ao décimo quarto dia de cada 

período, os dados foram utilizados para determinação do consumo de matéria 

seca por animal/dia. Os alimentos oferecidos e recusados, assim como as 

amostras de fezes, foram colhidos em quantidade total, diariamente, do décimo 

primeiro ao décimo quarto dia de cada período e congelados a -20°C. 

Posteriormente, as amostras foram descongeladas, compostas por animal e por 

período e foram moídas em um moinho tipo Wiley providos de peneiras de 1 mm 

e analisadas para MM, (A.O.A.C., 1990), fibra insolúvel em detergente neutro 



 24

(FDN) de acordo com Van Soest et al. (1991) e matéria seca a 105oC seguindo o 

protocolo do Laboratório de Bromatologia do Departamento Zootecnia da ESALQ 

(Silva, 1990).  

A digestibilidade aparente dos nutrientes foi calculada a partir da seguinte 

fórmula: 

DAN (%) =   (MSC x NMS) – (MSF x NMF)   x  100 

(MSC x NMS) 

Onde: 

 

DAN (%) = digestibilidade aparente do nutriente 

MSC = matéria seca consumida 

MSF = matéria seca fecal 

NMF = porcentagem do nutriente na matéria seca fecal 

NMS = porcentagem do nutriente na matéria seca consumida. 

 

3.2.4 Análise estatística     

 

O delineamento experimental foi um quadrado latino 5 x 5, sendo cinco 

tratamentos  e cinco períodos. 

As variáveis analisadas foram: consumo de matéria seca, consumo de 

matéria orgânica, consumo de FDN, digestibilidade aparente da matéria seca, 

digestibilidade aparente da matéria orgânica e digestibilidade aparente da FDN. 

Os dados relativos ao ensaio de digestibilidade foram submetidos à análise 

de variância (Tabela 3) pelo procedimento GLM (General Linear Models) do 

programa computacional Statistical Analysis System (SAS Institute, Inc., 1991). 

Contrastes ortogonais foram utilizados para a determinação dos efeitos principais 

sobre as variáveis analisadas, conforme descrito no Experimento I. 

 Considerou-se o nível de probabilidade de 5% como significativo para as 

variáveis analisadas. 
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Tabela 3. Análise da variância para o experimento de digestibilidade. 

Item Graus de Liberdade 
Animal 4 

Período 4 

Tratamento 4 

       Fonte        (1) 

       Teor        (1) 

       Interação        (1) 

       100C x Outros        (1) 

Resíduo 12 

Total 24 

 

 
3.3 Experimento III: Comportamento ingestivo 

 

O estudo do comportamento ingestivo foi realizado no período final do 

Experimento I (desempenho). Os cordeiros foram observados individualmente, 

por 24 horas, a intervalos de cinco minutos para determinação do tempo gasto em 

atividades de ingestão, ruminação e ócio. Antes de serem submetidos à análise 

estatística, os dados foram transformados em minutos/dia, multiplicando-se as 

medidas realizadas por cinco. A atividade de mastigação foi calculada através do 

somatório das atividades de ingestão e ruminação. Os tempos despendidos nas 

atividades de ingestão, ruminação e mastigação por grama de FDN consumido 

foram calculados dividindo-se o tempo total de cada atividade (min/dia) pela 

concentração de FDN ingerida. A efetividade relativa da fibra foi obtida de acordo 

com a metodologia utilizada por  Mooney e Allen (1997). 
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3.3.1 Análise estatística 

 

As variáveis determinadas foram os tempos de ingestão, ruminação e 

mastigação em minutos/dia e minutos/grama de FDN ingerido. 

Os dados foram submetidos à análise de variância pelo procedimento GLM 

(General Linear Models) do programa computacional Statistical Analysis System 

(SAS Institute, Inc., 1991). Contrastes ortogonais foram utilizados para a 

determinação dos efeitos principais sobre as variáveis analisadas, conforme 

descrito no Experimento I.  

O quadro de análise da variância está apresentado na Tabela 4. 

Considerou-se o nível de probabilidade de 5% como significativo para as 

variáveis analisadas. 

 

Tabela 4. Análise da variância para o experimento de comportamento         

ingestivo. 

Causas de Variação Graus de Liberdade 

Blocos 5 

Tratamento 4 

       Fonte        (1) 

       Teor        (1) 

       Interação        (1) 

       100C x Outros        (1) 

Resíduo 20 

Total 29 

 



4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Experimento I: Desempenho dos animais 

 

4.1.1 Ganho de peso diário (GPD) 

 

O GPD médio deste experimento foi de 233 g/animal/dia, valor este que 

está de acordo com o encontrado na literatura. Comparando o GPD de cordeiros 

Santa Inês com outras raças, Vasconcelos et al. (2000) obtiveram 160 g/dia. Já 

Pérez et al. (1998), utilizando somente cordeiros Santa Inês alimentados com 

dietas contendo 83% de concentrado, obtiveram GPD de 216 g/dia. Entretanto, 

GPD de 297 g/dia (Morais et al., 1999), 278 g/dia (Mendes et al., 2000) e 268 

g/dia (Susin et al., 2000) têm sido obtidos com cordeiros Santa Inês alimentados 

com dietas contendo 20% bagaço de cana hidrolisado (BH) e 80% de 

concentrado.  

No início do experimento os animais sofreram uma infestação por Eimeria 

sp (controlada através da intensificação da higiene da instalação e administração 

de droga coccidiostática) provavelmente causada pela queda da resistência 

imunológica decorrente do estresse que foram submetidos, fato este que 

comprometeu o desempenho dos animais. Cordeiros desmamados precocemente 

(neste experimento com 55 dias de idade) são mais susceptíveis à ocorrência de 

Eimeriose (Amarante, 2001). A infestação por Eimeria danifica a mucosa 

intestinal, resultando em uma reduzida absorção de nutrientes, podendo levar à  

diminuição ou perda de peso (Blood et al.,1989). 



 

 

Tabela 5. Peso vivo e ganho de peso diário dos cordeiros confinados no período experimental. 

 Dieta  Efeitos principais6 

  BIN1 CS2   

Item 100C3 FDN14 FDN18 FDN14 FDN18 EPM4 Fonte Teor Teor x Fonte 100C x Outros 

Peso inicial (kg) 16,63 16,51 16,35 16,22 16,37 0,30 NS NS NS NS 

Peso final (kg) 35,18 36,44 33,36 36,94 38,07 1,51 0,09 NS NS NS 

GPD5 (g/dia) 220,67 237,33 202,17 246,67 258,17 17,09 0,07 NS NS NS 
1 Dietas contendo 14 ou 18% FDN com bagaço de cana-de-açúcar como fonte de FDN. 
2 Dietas contendo 14 ou 18% FDN com casca de soja como fonte de FDN. 
3 Dieta contendo 100% de concentrado (sem fonte de FDN).  
4 Erro padrão da média. 
5 GPD = ganho de peso diário. 
6  Fonte = Efeito das fontes (BIN x CS) de FDN; Teor = efeito  dos teores (14% x 18%)  de FDN; Teor x Fonte = interação entre os teores e as fontes de FDN; 
100C x Outros  = efeito das dietas com uma das fontes de FDN contra a dieta sem fonte de FDN. 
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Em outro experimento, Rocha (2002) avaliou teores de proteína na dieta de 

cordeiros confinados e obteve desempenho semelhante (230 g/dia) ao presente 

trabalho, observando também, problemas por infestação de Eimeria. 

O desempenho de bovinos de corte na fase inicial de confinamento 

também é afetado pelo estresse sofrido por animais submetidos à desmama, 

afetando negativamente a ingestão de alimentos e seu sistema imunológico 

(Loerch e Fluharty, 1999). 

Na Tabela 5 verifica-se que o GPD foi influenciado (P=0,07) pela fonte de 

FDN utilizada, sendo que os cordeiros alimentados com CS apresentaram maior 

(P=0,07) GPD que os alimentados com BIN (Figura 1). Isto se deve ao fato de que 

a CS é rica em celulose e possui pouca lignina (3,2%) em sua composição 

química (Anderson et al., 1988), propiciando melhor digestibilidade da MS quando 

comparada às dietas que continham BIN (Tabela 8), disponibilizando maior aporte 

de nutrientes para o crescimento dos animais, fazendo com que o peso final 

também fosse influenciado (P=0,09).   

Figura 1 - Efeito das fontes de fibra sobre o GPD dos cordeiros. 

 

4.1.2 Consumo de matéria seca e conversão alimentar 

   

Conforme verifica-se na Tabela 6, não foram observadas diferenças 

(P>0,10) entre os tratamentos para o consumo de matéria seca. A média do 

consumo diário de matéria seca durante todo o ensaio foi de 0,84 kg/dia e 

encontra-se abaixo da média recomendada pelo NRC (1985) para ovinos desta 
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categoria, a qual varia entre 1,0 a 1,3 kg MS/animal/dia. Maiores consumos foram 

observados por Susin et al. (2000) e Rocha (2002) também utilizando cordeiros 

Santa Inês alimentados com dietas contendo 20% de bagaço de cana (10% BIN e 

10% BH) e 80% de concentrado, registrando consumos de 1,0 e 1,06 kg 

MS/animal/dia, respectivamente. 

O consumo de matéria seca por quilo de peso metabólico deste trabalho foi 

semelhante aos resultados encontrados por Manso et al. (1998) que observaram 

um consumo de 77,5 g/kg PV0,75 em cordeiros alimentados com dietas contendo 

alta proporção de concentrado. Entretanto, Rocha (2002) observou consumo 

médio de matéria seca de 87,32 g/kg PV0,75 em cordeiros Santa Inês alimentados 

com 20% de bagaço de cana (10% BIN e 10% BH) e 80% de concentrado. 

Observa-se na Tabela 6 que os cordeiros alimentados com as dietas que 

continham uma das fontes de fibra (CS ou BIN) apresentaram maiores consumos 

de MS por kg PV0,75 (P=0,09) do que os alimentados com a dieta controle (100C x 

Outros). Esta diferença pode ser atribuída à menor densidade  energética do BIN 

e da CS quando comparados ao milho, levando os animais a incrementar seu 

consumo para compensar um menor nível de ingestão de energia. Ludden et al. 

(1995) observaram aumento linear no consumo de MS de dietas com alta 

proporção de concentrado, à medida que o milho era substituído por CS. Hejazi et 

al. (1999) também observaram que a adição de alguma fonte de fibra (10% de CS 

ou casca de amendoim) em dietas com alta proporção de  concentrado promoveu 

maiores consumos de MS. A mudança de 14 para 18% de FDN apesar de incluir 

o dobro de BIN (de 5 para10%) não foi suficiente para afetar o consumo entre 

estas dietas devido ao fato delas serem compostas por alta proporção de 

ingredientes concentrados. 

Os dados de conversão alimentar estão apresentados na Tabela 6 e não 

apresentaram diferenças entre os tratamentos (P> 0,10). 



  

 

Tabela 6. Consumo de matéria seca e conversão alimentar dos cordeiros confinados no período experimental. 

 Dieta  Efeitos principais 6 

  BIN1 CS2   

Item 5 100C3 FDN14 FDN18 FDN14 FDN18 EPM4 Fonte Teor Teor x Fonte 100C x Outros 

CMS, kg/dia 0,78 0,87 0,78 0,86 0,93 0,05 NS NS NS NS 

CMS, g/kgPV0,75 69,85 75,97 71,98 75,55 76,68 2,64 NS NS NS 0,09 

CA, kg MS/kg ganho 3,89 3,68 3,93 3,50 3,59 0,20 NS NS NS NS 
1 Dietas contendo 14 ou 18% FDN com bagaço de cana -de-açúcar como fonte de FDN. 
2 Dietas contendo 14 ou 18% FDN com casca de soja como fonte de FDN. 
3 Dieta contendo 100% de concentrado (sem fonte de FDN).  

4 Erro padrão da média. 
5 CMS, kg/dia = consumo de matéria seca em quilogramas por dia; CMS, g/kg PV0,75 = consumo de matéria seca por quilograma de peso metabólico; CA =  

conversão alimentar. 
6  Fonte = Efeito das fontes (BIN x CS) de FDN; Teor = efeito  dos teores (14% x 18%)  de FDN; Teor x Fonte = interação entre os teores e as fontes de FDN; 100C 

x Outros  = efeito das dietas com uma das fontes de FDN contra a dieta sem fonte de FDN. 
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Resultados semelhantes a este trabalho foram obtidos por Beauchmin et al. 

(1995) e Susin et al. (2000) que, utilizando dietas com alta proporção de 

concentrado (80%), observaram CA de 3,70 e 3,89 kg MS/kg ganho, 

respectivamente. Entretanto, valores obtidos neste experimento revelaram uma 

melhor CA em comparação aos resultados citados por Furusho (1995), Santos 

(1999) e Furusho-Garcia (2001) que, trabalhando com cordeiros Santa Inês 

alimentados com dietas contendo 80% de concentrado, encontraram valores de 

CA de 6,39, 4,40 e 4,55 kg MS/kg ganho, respectivamente.  

 

4.1.3 Parâmetros de carcaça 

 

Os dados do rendimento de carcaça quente (RCQ), rendimento de carcaça 

fria (RCF), quebra por resfriamento (QR), área de olho de lombo (AOL) e 

espessura de gordura (EG) estão apresentados na Tabela 7. 

O RCQ deste experimento foi de 47,4% e está de acordo com as pesquisas 

de Siqueira e Fernandes (1999) e Santos (1999), onde os cordeiros confinados 

apresentaram 47,5 e 48,0% de RCQ, respectivamente. Resultados superiores 

foram encontrados por Furusho (1995) que, utilizando cordeiros Santa Inês 

confinados, obtiveram RCQ de 53,1%.  

Na Figura 2 observa-se uma interação (Teor x Fonte) para o RCQ 

(P=0,06). As dietas com 14% FDN apresentaram comportamento semelhante, 

porém, com o teor de 18% FDN a CS promoveu maior RCQ que o BIN. Isto se 

deve, provavelmente, às diferenças dos pesos ao abate. Segundo Oliveira et al. 

(1998), o aumento do peso de abate eleva o rendimento das carcaças. A média 

de peso vivo ao abate (PVA) deste experimento foi de 35,3 kg e os cordeiros 

alimentados com a dieta BIN18 apresentaram menor desenvolvimento (Tabela 5), 

tendo como conseqüência, um menor PVA (32,8 kg) quando comparados aos 

animais alimentados com a dieta CS18 (36,3 kg), ocasionando menor RCQ.  
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Figura 2 - Interação Teor x Fonte de FDN para o rendimento de carcaça 

quente. 

 

O RCF também sofreu interação (P=0,07) entre as fontes e os teores de 

FDN. Pode-se considerar que esta interação está diretamente ligada ao resultado 

do RCQ, pois não houve diferença entre os tratamentos para a QR (P>0,10), o 

qual influencia o RCF e, ao se ilustrar o resultado do RCF (Figura 3), observa-se 

um gráfico semelhante ao do RCQ. Portanto, o melhor RCF para a CS quando 

comparada ao BIN nas dietas que continham 18% de FDN foi devido ao maior 

RCQ observado.  

Figura 3 - Interação Teor x Fonte de FDN para o rendimento de carcaça 
fria. 

 
Furusho-Garcia (2001), trabalhando com cordeiros Santa Inês confinados 

com 80% de concentrado, observou RCF (47,0%) semelhante ao presente 
trabalho, porém, Rocha (2002) obteve 43,6% de RCF utilizando cordeiros da 
mesma raça e alimentados com dietas contendo 80% de concentrado, 10% de 
BIN e 10% de BH. 
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Tabela 7. Parâmetros de carcaça dos cordeiros confinados. 

 Dieta  Efeitos principais 6 

  BIN1 CS2   

Parâmetros5 100C3 FDN14 FDN18 FDN14 FDN18 EPM4 Fonte Teor Teor x Fonte 100C x Outros 

PVA (kg) 34,67 37,25 32,76 35,63 36,25 1,89 NS NS NS NS 

RCQ (%) 47,46 47,12 46,23 47,20 49,08 0,68 0,04 NS 0,06 NS 

RCF (%) 46,25 46,00 45,06 46,19 47,97 0,70 0,04 NS 0,07 NS 

QR (%)   2,56   2,37   2,50   2,14   2,27 0,29 NS NS NS NS 

AOL (cm2) 11,50 13,33 11,25 12,63 12,67 0,68 NS NS NS NS 

EG (mm)   2,00   2,00   2,00   1,93   2,33 0,22 NS NS NS NS 
1 Dietas contendo 14 ou 18% FDN com bagaço de cana -de-açúcar como fonte de FDN. 
2 Dietas contendo 14 ou 18% FDN com casca de soja como fonte de FDN. 
3 Dieta contendo 100% de concentrado (sem fonte de FDN).  

4 Erro padrão da média. 
5 PVA = peso vivo ao abate ; RCQ = rendimento de carcaça quente; RCF = rendimento de carcaça fria; QR = quebra por resfriamento; AOL = área de olho de 

lombo; EG = espessura de gordura. 
6  Fonte = Efeito das fontes (BIN x CS) de FDN; Teor = efeito  dos teores (14% x 18%)  de FDN; Teor x Fonte = interação entre os teores e as fontes de FDN; 

100C x Outros  = efeito das dietas com uma das fontes de FDN contra a dieta sem fonte de FDN. 
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Não houve diferença (P>0,10) entre os tratamentos para QR, AOL e EG e 

suas médias foram, 2,37%, 12,28 cm2 e 2,05 mm, respectivamente. 

A QR média deste experimento foi de 2,37%. Melhor resultado foi 

observado por Rocha (2002) que obteve 2% de QR utilizando dietas compostas 

por 80% de concentrado para cordeiros confinados. Entretanto, resultados menos 

favoráveis que o do presente trabalho foram obtidos em pesquisas que tinham 

sistemas de produção a pasto ou em confinamento. Osório et al. (1999), utilizando 

cordeiros criados em pastagem, obtiveram QR de 3,64%, enquanto que,  

Furusho-Garcia (2001) observou 4,25% de QR para cordeiros confinados com 

dietas de alto concentrado. 

Considerando os dados obtidos em trabalhos científicos e frigoríficos, Silva 

Sobrinho (2001) sugeriu valores médios de 46,0%, 44,5% e 4,0% para RCQ, RCF 

e QR, respectivamente. Esses valores são inferiores aos apresentados na Tabela 

7, demonstrando que o presente experimento apresentou resultados satisfatórios 

para os parâmetros mencionados. 

Cordeiros Hampshire x Dorset confinados apresentaram AOL de 12,30 cm2 

(Kiesling e Swartz, 1997), estando de acordo com o presente trabalho. Entretanto, 

resultados inferiores foram obtidos por Macedo et al. (2000) que, trabalhando com 

cordeiros Santa Inês confinados, obtiveram 10,21 cm2 de AOL.  

A EG média deste experimento foi de 2,05 mm. Macedo et al. (2000), 

utilizando cordeiros confinados, obtiveram resultados inferiores (1,70 mm). Porém, 

Furusho (1995), trabalhando com cordeiros confinados Texel x Bergamácia, Texel 

x Santa Inês e Santa Inês puros, observou 4,09, 3,45 e 2,32 mm de EG, 

respectivamente. Com isso, o autor concluiu que a raça Santa Inês possui grande 

potencial para a obtenção de carcaças magras. 

Essa informação é muito importante, devido à importância dada ao 

consumo de carne com menores teores de gordura. Essa exigência de mercado 

pode variar entre os consumidores de diferentes regiões, sendo necessárias 

pesquisas que visem determinar um padrão de qualidade para diferentes 
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mercados consumidores. Entretanto, é desejável uma cobertura mínima de 

gordura para a proteção da carcaça, evitando-se perda de água e queimaduras 

originadas no processo de resfriamento e congelamento. 

 

4.2 Experimento II: Digestibilidade dos nutrientes 

 

4.2.1 Consumo e digestibilidade da matéria seca, matéria orgânica e da FDN. 

 

Os resultados referentes ao consumo de MS, MO e FDN estão 

apresentados na Tabela 8.  

 Consumos semelhantes ao presente trabalho foram obtidos por Ferrel et al. 

(2001). Utilizando dietas com apenas 5% de feno como única fonte de forragem 

para cordeiros, os autores observaram consumo médio de matéria seca e matéria 

orgânica de 1,10 e 1,06 kg/dia, respectivamente. Entretanto, Ludden et al. (1995) 

observaram maiores consumos para matéria seca (1,64 kg/dia) utilizando dietas 

de alto concentrado com 20% de inclusão de casca de soja. Porém, no início de 

seu experimento os animais tinham média de 47 kg de PV, sendo que no 

presente trabalho os animais apresentaram 35,6 kg quando do início do 

Experimento II.   

Efeito significativo (P<0,05) ocorreu no consumo de MS, MO e FDN, 

quando as quatro dietas que continham uma fonte de fibra foram contrastadas 

(100C x Outros) com 100C. Isto indica que rações que apresentam alguma fonte 

de fibra promovem um ambiente ruminal mais adequado em relação a dietas que 

sejam compostas exclusivamente por ingredientes concentrados, mantendo um 

pH ruminal mais favorável, reduzindo transtornos metabólicos (Gill et al., 1979; 

Burrin, et al., 1988), promovendo assim, maior consumo por parte dos animais. 

As dietas que continham CS proporcionaram maiores consumos de FDN 

(P<0,025) quando contrastadas com as dietas que continham BIN (Figura 4). A 

menor ingestão de FDN por parte dos animais que consumiram a dieta 100C 



 37

(P<0,006) já era esperado, pois essa era a dieta que continha a menor 

porcentagem de FDN (11,12%). Entretanto, esperava-se maior consumo de FDN  

da dieta BIN18 por apresentar, juntamente com a dieta CS18, o maior teor de 

FDN entre os tratamentos. Esses resultados indicam que houve seleção dos 

alimentos por parte dos cordeiros alimentados com BIN. 

Figura 4 - Efeito das fontes de FDN sobre o consumo de FDN. 

 

As dietas que continham BIN promoveram menor digestibilidade aparente 

da MS (P<0,001) e MO (P<0,003) que as dietas que continham CS. Isto se deve, 

provavelmente, à composição química da CS, composta basicamente por 

celulose (Hsu et al., 1987) e apenas 3,2% de lignina (Anderson et al., 1988), ao 

passo que o BIN possui 14,89% de lignina (Burgi, 1985). Este fato é comprovado 

pela diferença (P<0,0001) observada entre as fontes de fibra na digestibilidade da 

FDN (Figura 5).  

As dietas com CS apresentaram médias de 88,8 e 72,2% na digestibilidade 

aparente da matéria seca e da FDN, respectivamente. Entretanto, resultados 

inferiores foram obtidos por Hejazi et al. (1999) que, trabalhando com dietas 

contendo 90% de concentrado e 10% de casca de soja como única fonte de fibra, 

obtiveram digestibilidade da matéria seca e FDN de 80,4 e 46,8%, 

respectivamente. 
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Tabela 8. Consumo e digestibilidade aparente no trato digestivo total das dietas experimentais. 

  Dieta  Efeitos principais 6 

   BIN1 CS2      

Item 5 100C3 FDN14 FDN18 FDN14 FDN18 EPM4 Fonte Teor Teor x Fonte 100C x Outros 

Consumo (kg/d) 

      MS  0,72 0,94 0,95 1,11 0,98 0,20 NS NS NS 0,026 

      MO  0,69 0,89 0,91 1,07 0,94 0,19 NS NS NS 0,024 

      FDN  0,08 0,13 0,12 0,16 0,18 0,04 0,025 NS NS 0,006 

Digestibilidade aparente (%) 

      MS  87,2 82,3 82,6 88,0 89,6 1,04 0,001 NS NS NS 

      MO  88,6 84,3 84,9 89,2 90,8 0,94 0,003 NS NS NS 

      FDN  61,1 47,2 45,0 67,8 76,6 3,57 0,0001 NS NS NS 
1 Dietas contendo 14 ou 18% FDN com b agaço de cana -de-açúcar como fonte de FDN. 
2 Dietas contendo 14 ou 18% FDN com casca de soja como fonte de FDN. 
3 Dieta contendo 100% de concentrado (sem fonte de FDN).  

4 Erro padrão da média. 
5 MS = matéria seca; MO = matéria orgânica; FDN = fibra insolúvel em detergente neutro.   
6 Fonte = Efeito das fontes (BIN x CS) de FDN; Teor = efeito  dos teores (14% x 18%)  de FDN; Teor x Fonte = interação entre os teores e as fontes de 

FDN;  
      100C x Outros  = efeito das dietas com uma das fontes de FDN contra  a dieta sem fonte de FDN. 
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As dietas com BIN apresentaram média de 46,1% na digestibilidade 

aparente da FDN. Resultado semelhante foi obtido por Bem (1991) que, 

trabalhando com ovinos alimentados com dietas contendo 5% de BIN e 55% de 

bagaço hidrolisado, obteve 50,6% de digestibilidade aparente da FDN. 

O bom potencial da dieta 100C na digestibilidade aparente da matéria seca 

(87,2%) e da FDN (61,1%), pode ser atribuído à característica física do milho 

utilizado. Segundo Vance et al. (1972), o milho pouco processado (grão inteiro ou 

moído grosseiramente) exerce um efeito de forragem na parede ruminal quando 

comparados com o milho moído fino. 

  A proporção de partículas maiores que 1,18 mm da dieta 100C (Tabela 1) 

provavelmente seria menor se o milho utilizado no presente trabalho fosse moído 

finamente. Segundo Mertens (1997), partículas menores que 1,18 mm teriam 

pouca influência sobre a atividade de mastigação. Portanto, o milho utilizado no 

presente trabalho aumentou a proporção de partículas maiores que 1,18 mm, 

estimulando a atividade de mastigação dos animais (Tabela 9) e provavelmente a 

produção de saliva (Allen,1997), criando um ambiente ruminal mais estável para a 

fermentação microbiana, favorecendo a digestibilidade da MS, MO e FDN da dieta 

100C.   

 

Figura 5 - Efeito das fontes de FDN sobre a digestibilidade aparente da MS 

e da FDN. 

      

0
20
40
60
80

100

 FDN  MS

D
ig

es
tib

ili
da

de
 a

pa
re

nt
e 

(%
)

BIN CS



40 

Hejazi et al. (1999) obtiveram resultados semelhantes ao presente estudo. 

Avaliando os efeitos do processamento do milho em dietas contendo 100% de 

concentrado, observaram que a digestibilidade aparente da MS, MO e da FDN 

foram, respectivamente, 85, 86 e 66% na dieta que continha milho grão. Esses 

resultados foram superiores (P<0,05) à dieta que continha milho moído, cujas 

digestibilidade da MS, MO e FDN foram 75, 76 e 15,6%, respectivamente. 

 

4.3 Experimento III: Comportamento ingestivo 

 

Na Figura 6 verifica-se a interação ocorrida entre os teores e as fontes de 

FDN (P<0,0009), demonstrando que a CS promoveu maior tempo de ingestão 

(min/dia) quando a dieta continha 14% de FDN, enquanto que o BIN promoveu 

maior tempo de ingestão quando as dietas continham 18% FDN. Porém, o maior 

tempo de ingestão observada na dieta BIN18 pode estar mais relacionada à um 

maior tempo gasto pelos animais em selecionar os alimentos ingeridos, pois os 

animais consumiram 0,95 g de FDN/minuto, enquanto que CS18 proporcionou 

ingestão de 1,74 g de FDN/minuto.  

Todas as dietas que continham uma fonte de fibra apresentaram maior 

tempo de ingestão em min/dia (P<0,01) do que a dieta 100C (Tabela 9). 

 Figura 6 - Interação Teor x Fonte de FDN para o tempo de ingestão. 
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Tabela 9. Comportamento ingestivo dos cordeiros alimentados com as dietas experimentais.  

  Dieta  Efeitos principais 5 

   BIN1 CS2      

Item 100C3 FDN14 FDN18 FDN14 FDN18 EPM4 Fonte Teor Teor x Fonte 100C x Outros 

Ingestão  

   Min/dia  122 142  215 161 134 12,91 0,03 NS 0,0009 0,01 

   Min/g FDN  0,95 0,79 1,08 0,97 0,57 0,097 NS NS 0,002 NS 

Ruminação 

   Min/dia  177 300  289 157 154 14,73 0,0001 NS NS 0,008 

   Min/g FDN  1,38 1,68 1,43 0,93 0,67 0,078 0,0001 0,004 NS 0,032 

Mastigação 

   Min/dia  299 442  503 318 288 19,50 0,0001 NS 0,03 0,0001 

   Min/g FDN  2,33 2,49 2,51 1,90 1,25 0,149 0,0001 0,05 0,03 NS 
1 Dietas contendo 14 ou 18% FDN com bagaço de cana -de-açúcar como fonte de FDN. 
2 Dietas contendo 14 ou 18% FDN com casca de soja como fonte de FDN. 
3 Dieta contendo 100% de concentrado (sem fonte de FDN).  
4 Erro padrão da média. 
5 Fonte = Efeito das fontes (BIN x CS) de FDN; Teor = efeito  dos teores (14% x 18%)  de FDN; Teor x Fonte = interação entre os teores e as fontes de FDN;   

           100C x Outros  = efeito das dietas com uma das fontes de FDN contra a dieta sem fonte de FDN. 
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Na Tabela 9 pode-se observar que o tempo de ruminação foi afetado pelas 

fontes de FDN (P<0,0001), onde as dietas que continham BIN promoveram 

maiores tempos de ruminação do que as dietas que continham CS (BIN x CS). Os 

resultados das dietas compostas por BIN estão de acordo com os valores obtidos 

por Rabelo (2002) que, utilizando bovinos Nelore  alimentados com dieta 

contendo 50% de bagaço de cana-de-açúcar (45% de bagaço tratado sob 

pressão e vapor e 5% de BIN), observaram ruminação média de 289 minutos/dia. 

Os ovinos alimentados com a dieta composta por 100% de ingredientes 

concentrados (100C) ruminaram, em média, 177 minutos/dia. Fimbres et al. 

(2002) obtiveram menor tempo de ruminação (143 min/dia) para                            

cordeiros alimentados exclusivamente com ingredientes concentrados, contendo 

sorgo em grão como fonte de amido.  

O tempo de ruminação (min/dia) foi menor (P<0,008) na dieta 100C quando 

comparado com as dietas que continham alguma fonte de fibra (100C x Outros). 

Entretanto, ao se observar as médias de cada tratamento, verifica-se que a dieta 

100C promoveu maior tempo de ruminação (min/dia e min/g FDN) do que as 

dietas com CS (Tabela 9). Verifica-se também que o tempo de ruminação em 

min/g FDN foi influenciado (P<0,004) pelo teor de FDN nas dietas que continham 

CS.  Este resultado pode estar relacionado com o tamanho de partículas das 

dietas, pois a dieta CS14 continha 58% de partículas maiores que 1,18 mm, 

enquanto que a dieta CS18 possuia apenas 53% (Tabela 1). Segundo Mertens 

(1997), partículas de alimento menores que 1,18 mm passam pelo rúmen sem a 

necessidade de serem ruminadas.  

O maior tamanho das partículas da dieta CS14 pode ser atribuída ao tipo 

de milho utilizado (moído grosso), pois a dieta CS18 continha menor quantidade 

de milho que a dieta CS14 (Tabela1). Segundo Vance et al. (1972), o milho pouco 

processado (grão inteiro ou moído grosseiramente) exerce um efeito de forragem 

na parede ruminal. 
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A atividade mastigatória promovida pelas dietas que continham BIN está de 

acordo com Fimbres et al. (2002). Utilizando cordeiros confinados e alimentados 

com dietas contendo 10% de feno de gramínea os autores observaram 

mastigação de 441 minutos/dia. Resultados semelhantes também foram obtidos 

com bovinos de corte onde dietas que continham 45% de bagaço tratado sob 

pressão e vapor e 5% de BIN proporcionaram 447 minutos/dia de mastigação 

(Rabelo, 2002). 

 

Figura 7 - Interação Teor x Fonte de FDN para o tempo mastigação (min/d). 

 

Dependendo da fonte de FDN utilizada, o tempo de mastigação (min/d) 

apresentou respostas antagônicas, sendo que, ao se elevar o teor de FDN das 

dietas para 18%, a CS diminuiu o tempo de mastigação (P<0,03), ao passo que, o 

aumento da concentração de  BIN proporcionou um efeito aditivo, elevando-se o 

tempo de mastigação (Figura 7). 

Entretanto, na Figura 8 pode-se verificar que comparando-se a interação 

ocorrida a uma mesma unidade de consumo (min/g FDN ingerido), comprova-se 

que o aumento do tempo de mastigação em 24 horas foi devido a maior 

quantidade de BIN presente na dieta BIN18 (10%), enquanto que BIN14 continha 

apenas 5%.  
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Figura 8 - Interação Teor x Fonte de FDN para o tempo de mastigação 

(min/g FDN). 

 

A superioridade das dietas BIN14 e BIN18 nas atividades de mastigação 

estudadas em relação às dietas compostas por CS se devem ao fato de que a CS 

possui apenas 14% de efetividade física do BIN (Tabela 10). Isto também explica 

a maior atividade mastigatória (min/dia) da dieta BIN18 em comparação à dieta 

BIN14 (Figura 7), pois além de um maior teor de FDN, BIN18 também possuía 

maior concentração de fibra fisicamente efetiva.  

 

Tabela 10. Efetividade relativa das fontes de FDN .   

100C BIN14 CS14 BIN18 CS18
MAST1 (min/d) 299 442 318 503 288
%FDN2 11,12 14,64 14,45 18,05 18,99

143 19 204 -11
3,52 3,33 6,93 7,87

40,63 5,71 29,44 -1,40
Efetividade relativa3

Dietas

14% -5%

MAST
FDN

1 Atividade de mastigação (tempos de ingestão + ruminação). 
2 Porcentagem de FDN das dietas experimentais. 
3 Calculado de acordo com Mooney e Allen (1997). 
 

A dieta CS18 proporcionou menor tempo de mastigação (min/d) que a dieta 

controle negativo (100C), fazendo com que a efetividade relativa da CS 
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provavelmente ocorreu porque a dieta controle negativo (100C) apesar de ser 

composta somente por ingredientes concentrados, apresentou maior tamanho de 

partículas que a dieta CS18 (Tabela 1). Segundo Mertens (1997) em dietas com 

alta proporção de concentrado, a efetividade física da FDN é mais limitante para a 

atividade mastigatória do que a substituição de FDN por carboidratos não 

fibrosos.



5 CONCLUSÕES 

 

A casca de soja promove melhor desempenho que o bagaço de cana-de-

açúcar in natura por proporcionar melhor digestibilidade dos nutrientes, podendo 

ser utilizada com sucesso em dietas que contenham alta proporção de 

concentrado, levando-se em consideração o custo x benefício destes 

ingredientes. 

Desde que os animais tenham sido bem adaptados durante a fase de cria, 

dietas contendo 100% de concentrado podem ser utilizadas com sucesso para 

cordeiros recém-desmamados, levando-se em consideração o tipo de 

processamento do milho. 

A FDN da casca de soja possui apenas 14% da efetividade física do BIN, 

proporcionando menores tempos de mastigação para dietas que contenham a 

mesma concentração de FDN.  

O bagaço de cana-de-açúcar in natura estimula a ruminação e mastigação 

de cordeiros recebendo dietas com alta proporção de concentrado, entretanto, 

deve-se ter cuidado ao utilizar este ingrediente para esta finalidade, pois ele 

apresenta pouca digestibilidade, podendo comprometer o desempenho dos 

animais.   
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