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INTRODUÇÃO GERAL 

 A melhoria da condição financeira, em especial das classes emergentes “B” e 

“C”, tem gerado maior poder de compra do brasileiro, proporcionando ao cidadão 

adquirir bens de consumo assim como alimentos em maior quantidade e qualidade, 

principalmente os produtos cárneos. Atualmente o comportamento de flutuação de 

preços da carne de bovinos e ovinos, tem demonstrado que os fatores climáticos ainda 

influenciam nos preços da carne, entretanto não tem sido da mesma forma impactante 

quanto nas décadas passadas. O consumo crescente, os embargos ou mesmo novos 

acordos internacionais no comércio de carne, e também o crescimento no número de 

animais confinados, tem sido apontados como novos fatores atuantes na formação do 

preço da carne e seus derivados. 

 Entre os sistemas de produção, os que envolvem animais confinados 

proporcionam ganhos elevados de produtividade animal, e de modo geral são realizados 

nos períodos de escassez de chuvas, que coincide com a entressafra da produção de 

carne, e com a safra da maioria dos grãos que formam a base da dieta desses animais. A 

oferta de animais em peso de abate, no período da entressafra de carne, tem funcionado 

como mediador do preço da carne nestes períodos, haja vista que a oferta constante de 

animais não permite o aumento acentuado no preço destes produtos. 

 Por outro lado, são cada vez mais comuns notícias circulando na mídia sobre 

expansão agrícola do Brasil, grande parte relacionada com a sustentação da balança 

comercial pelas commodities, em especial a soja e seus derivados.   Com o crescimento 

das plantações de grãos em grande escala em todas as regiões do país, e a ampliação da 

malha viária, a logística de movimentação destes produtos tem proporcionado uma 
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oferta em muitos municípios que até então eram considerados distantes dos pólos 

produtores. 

Porém, o maior custo em sistemas de confinamento provém da alimentação, 

principalmente devido à composição base da maioria das rações concentradas serem de 

derivados do milho e da soja. Estes dois ingredientes têm seus preços regulados por 

bolsas internacionais, que levam em consideração a oferta e a demanda no mercado 

mundial, desta forma o produtor que adota este tipo de manejo se mantém refém não 

somente do preço do animal a ser vendido, mas também do custo com alimentação. 

A utilização de subprodutos agroindustriais na composição das dietas de animais 

confinados tem sido apontada como alternativa viável, para barateamento no custo das 

dietas, mas também para a garantia de ganhos de peso satisfatório. 

A casca de cacau é um resíduo do processamento das amêndoas do cacau, e 

consiste no tegumento que envolve a semente. É um subproduto industrial com alto teor 

de fibras. Pesquisas já foram realizadas, utilizando a casca de cacau na inclusão de 

dietas para animais ruminantes, entretanto, mudanças na eficiência do maquinário das 

indústrias processadoras de cacau, provocaram modificações na sua composição 

química e valor nutricional.  

Atualmente as indústrias processadoras de cacau dispõem de máquinas mais 

eficientes no aproveitamento da amêndoa, resultando no final do processo de 

“descasca” da amêndoa uma perda menor de NIB (cotilédone fragmentado da semente 

de cacau) na casca. O subproduto resultante deste processo contém uma quantidade 

menor de NIB, conseqüentemente, menor quantidade de nutrientes quando comparado a 

casca de cacau antes do aperfeiçoamento da indústria.  
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A alternativa encontrada por muitos pesquisadores para melhoria do valor 

nutritivo de alimentos fibrosos é a utilização de aditivos alcalinos como o hidróxido de 

sódio, hidróxido de cálcio e mais recentemente o óxido de cálcio, para promover 

hidrólise das ligações do tipo éster presentes nas interações do complexo lignina-

celulose-hemicelulose que formam a base da parede celular vegetal.  

Esta técnica permite um maior aproveitamento das frações fibrosas de alimentos 

com baixa digestibilidade de fibra, devido à solubilização da lignina pelos agentes 

alcalinos, disponibilizando a celulose e a hemicelulose em maior quantidade para os 

microorganismos celulolíticos sem está excessivamente atrelado a lignina. 

A melhoria no valor nutricional pode servir de incentivo para a indústria 

padronizar e comercializar o subproduto, e auxiliar no desenvolvimento de novas 

tecnologias que visem à sustentabilidade da cadeia produtiva do cacau, desta forma 

transformando um resíduo agroindustrial em produtos de origem animal como carne e 

leite. 

Os objetivos destes trabalhos são avaliar a cinética de fermentação ruminal in 

vitro, digestibilidade in vivo e o consumo da casca de cacau submetida a diferentes 

fontes de tratamento alcalino, e diferentes tempos de exposição à temperatura e pressão. 
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REVISÃO DE LITERATURA 

 

Ovinocultura 

O mercado nacional de ovinos no Brasil está em expansão, principalmente em 

razão do aumento da demanda por carne ovina. A valorização do preço da arroba em 

locais onde cresce o consumo de carne ovina, tem fomentado os produtores a 

diversificar as atividades econômicas das propriedades. Dessa forma, os produtores 

vêem a atividade como uma alternativa de renda, deixando de atuarem como 

protagonistas à criação de bovinos de corte e leite. 

O fluxo comercial da cadeia da ovinocultura (soma da importação e exportação) 

é crescente, tendo passado de US$ 53 milhões em 2000 para quase US$ 95 milhões em 

2008. No entanto, este crescimento se deve principalmente ao aumento das importações, 

que mais que dobraram no período. Em 2008, a balança comercial da 

ovinocaprinocultura (Tabela 1) brasileira ficou negativa em quase US$ 28 milhões. 

(MDIC, 2010) 

 

Tabela 1. Saldo da balança comercial de produtos da ovinocaprinocultura (milhões de 

US$) 

Item  
 Ano 

 2000 2004 2008 

Exportação  24,42 22,27 33,47 

Importação  28,65 19,32 61,41 

Saldo  -4,23 2,95 -27,94 
Fonte: Adaptado Comtrade (2012). 

 

 O crescimento do rebanho, bem como a maximização da produção, são 

alternativas viáveis que podem equilibrar ou mesmo inverter o quadro de déficit de 

carne ovina no Brasil. A criação de animais em regime de confinamento, eleva a 

produtividade por área, e por animal, em contrapartida, necessita de gastos elevados 

com alimentação, principalmente concentrada. 
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 A utilização de alimentos concentrados principalmente os de fonte protéica, 

torna-se praticamente indispensável na produção destes animais para a obtenção de 

resultados satisfatórios, porém é muitas vezes limitado, devido ao elevado custo. 

 O aumento da produção agrícola vem permitindo o crescimento de todo 

agronegócio brasileiro, no entanto, cada elo da cadeia produtiva tem se especializado 

em área especifica de tal forma que durante a produção, produtos secundários 

(subprodutos) gerados durante as atividades, por ventura podem não ser aproveitados 

(Azevêdo, 2009). 

A competição gerada pela utilização de cereais e suplementos protéicos vegetais, 

tanto na alimentação humana e animal, o aproveitamento de subprodutos da indústria 

que são impróprios para alimentação humana e o desenvolvimento da ovinocultura em 

regiões com baixa disponibilidade de grãos, despertam o interesse pelo uso de alimentos 

denominados subprodutos. 

 

Alimentos alternativos  

A alimentação dos animais representa um dos maiores custos da atividade 

pecuária (Martins et al., 2000), e alimentos como o milho e o farelo de soja são fontes 

muito utilizadas devido as características energéticas e protéicas, entretanto possuem 

valores regulados por bolsa de valores, fazendo com que seus preços oscilem de acordo 

com a demanda e oferta internacional de cada um,  tornando-se atrativa a utilização de 

fontes alimentares alternativas, com melhor relação custo/benefício, sem concorrer 

diretamente com a alimentação humana, desta forma, subprodutos agro-industriais 

surgem como alternativa viável tanto do ponto de vista nutricional, ambiental e 

econômico. 
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Estes subprodutos apresentam potencial para uso na alimentação dos animais 

ruminantes, visto que estes animais possuem capacidade digestiva peculiar, podendo 

gerar a partir de alimentos não-comestíveis para o homem, produtos de alto valor 

nutricional como carne e leite (Azevêdo, 2009). 

A utilização de subprodutos agroindustriais na alimentação, principalmente de 

ruminantes, tem crescido de maneira global. Isto se deve à necessidade de elaboração de 

dietas a custos mais baixos, visando o bom desempenho dos animais, seja na produção 

de carne ou leite. No entanto, estes alimentos, quando empregados de maneira 

inadequada, podem deprimir o consumo e ainda causar prejuízos no desempenho dos 

animais (Armentano & Pereira, 1997). 

Há grande disponibilidade de resíduos agroindustriais no Brasil, que podem e 

devem ser utilizados, evitando problemas ambientais. São aproximadamente 130 

milhões de toneladas de subprodutos gerados anualmente. Desses subprodutos, uma 

grande diversidade pode ser utilizada na alimentação de ruminantes (Pires et al., 2002). 

 

Casca de cacau 

A casca de cacau é o tegumento que reveste a amêndoa, cuja origem vem da 

extração do cerne da amêndoa de cacau (denominado NIB) pelas indústrias 

beneficiadoras. O NIB são os cotilédones fragmentados da semente do cacau, e constitui 

a matéria prima para a fabricação do chocolate. 

O Mercado de cacau em amêndoas no Brasil já experimentou diversos períodos 

de excedentes e déficits. Atualmente, encontra-se em fase de déficits, em que, devido 

aos baixos preços praticados entre as décadas de 1980 e 1990, o uso ineficiente dos 

fatores de produção e o aparecimento da doença vassoura-de-bruxa causado pela ação 
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do fungo  Moniliophtora perniciosa, fizeram com que a produção baiana e brasileira de 

cacau fosse reduzida drasticamente e não acompanhado a demanda (Zugaib, 2012). 

 

Disponibilidade  

Atualmente, a procura por cacau em amêndoas aumentou significativamente no 

mercado interno em virtude do déficit de oferta, e as indústrias para honrarem seus 

compromissos tanto internos quanto externos instituíram o ágio, ou seja, um prêmio em 

US$/t pago no mercado nacional, sob o preço em tonelada do cacau em amêndoas 

cotado na bolsa de mercadoria de Nova York (Pereira, 2009). 

Conforme dados da Tabela 2, há uma perspectiva de aumento da produção 

nacional de cacau, impulsionado pela elevação do consumo e do ágio praticado pelas 

indústrias no preço das amêndoas, indicam um horizonte favorável à cultura cacaueira 

associado a um panorama de prosperidade na geração de subprodutos do cacau.  

De acordo com Sodré (2008) uma tonelada de amêndoa com 7% de umidade pode gerar 

de 80 a 120kg de casca de cacau após o processamento. Na safra 2010/2011 o Brasil 

produziu 198 mil toneladas de amêndoas de cacau, portanto estima-se que são gerados 

por ano, aproximadamente, 19 mil toneladas de casca de cacau durante o processo 

industrial para obtenção do NIB.  

 

Valor nutricional  

A composição química da casca de cacau (tegumento que reveste a semente) tem 

sido relatada por diversos autores (Tabela 3). Os dados apresentados são distorcidos, e 

os tipos de resíduo diferem entre si, principalmente devido à origem distinta do material 

utilizado em cada experimento. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Moniliophtora_perniciosa
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Tabela 2: Comportamento do mercado brasileiro de cacau (toneladas de amêndoas de 

cacau). 

Ano agrícola 
Comportamento do mercado brasileiro de cacau 

Produção brasileira  Importação  Moagem 

1989/1990  347,9  0,0  236,3 

1990/1991  368,1  0,0  260,0 

1991/1992  306,2  721,0  230,0 

1997/1998  170,0  16,8  187,8 

1999/2000  123,5  90,0  222,7 

2005/2006  161,6  49,5  222,7 

2008/2009  157,0  61,1  216,1 

2009/2010  161,2  47,0  226,1 

2010/2011  198,0  31,2  232,0 

Fonte: adaptado Zugaib (2012).  

O “Know-How” empregado por cada indústria no momento da extração da casca 

de cacau, além da variabilidade das amêndoas oriundas de cultivares distintos, 

proporciona no final do processo um resíduo de diferente tamanho de partícula e 

composição química, indicando que a qualidade e o coeficiente de digestibilidade dos 

resíduos de cacau podem variar.  

Tabela 3. Composição química dos resíduos da indústria do cacau citado por diferentes 

autores. 

Autores  
 Composição química (g/kgMS) 

Fonte  MS
1 

MO PB EE FDN FDA CNF LIG 

Azevêdo et. al, (2011) CC 893,0 925,0 143,0 50,0 369,0 400,0 362,0 185,0 

Carvalho et. al,  (2004) FC 861,0 926,0 136,0 110,0 455,0 378,0 352,0 - 

Oliveira et. al, (2010) FC 896,0 906,0 169,0 53,0 514,0 457,0 170,0 15,0 

Marcondes et. al, (2009)   CC 969,0 924,0 135,0 46,0 185,0 128,0 515,0 - 

Pires et. al, (2004) FC 854,0 - 165,0 - 651,0 - - - 

Souza et. al, (2011) FC 894,0 - 138,0 - 408,0 392,0 - - 

Pires et. al, (2009) FC 860,0 912,0 150,0 26,0 457,0 338,0 396,0 156,0 

          

Média  882,0 919,0 148,0 63,0 442,0 346,0 330,0 165,0 

CV(%)  4,7 1,0 8,7 50,5 30,1 30,2 39,8 10,2 

1: g/kg de MN; CC: casca de cacau; FC: farelo de cacau; MS: matéria seca; MO: matéria 

orgânica; PB: proteína brura; EE: extrato etéreo; FDN: fibra insolúvel em detergente neutro; 

FDA: fibra insolúvel em detergente ácido; CNF: carboidratos não fibrosos; LIG: lignina. 

 



 

17 
 

Em geral, resíduos agroindustriais como a casca de cacau possuem baixo valor 

nutritivo e elevado teor de parede celular, composta basicamente por celulose, 

hemicelulose e lignina. A casca de cacau é também rica em cafeína e teobromina, que 

podem afetar negativamente o consumo de alimentos e, conseqüentemente, o 

desempenho animal. Os teores de metilxantinas podem variar de acordo com a origem 

da amêndoa de cacau.  

Em estudo realizado na Alemanha foi avaliada a concentração de metixantinas 

em 88 amostras de pó de cacau originadas de países diferentes, o teor de teobromina 

variou de 18 a 38 g / kg, sendo mais elevada em produtos da África e do Pacífico 

(Fincke, 1989). 

 

Fatores antinutricionais  

A casca de cacau contém xantinas (alcalóides), sendo as mais importantes a 

teobromina e a cafeína. Teobromina (3,7-dimetilxantina o 3,7-diidro-3,7-dimetil-1H-

purina-2,6-diona) pertence a uma classe de alcalóides, moléculas conhecidas como 

metilxantinas. As Metilxantinas ocorrem naturalmente em até 60 diferentes espécies de 

plantas, e incluem a cafeína (metilxantina primária do café) e teofilina (a metilxantina 

primária no chá). A teobromina é a principal metilxantina encontrada em produtos do 

cacaueiro (Theobroma cacao), feijão e seus subprodutos (EFSA, 2008). 

O grão cru possui 1-2% de teobromina e 0,1% de cafeína. A casca do grão 

possui de 0,5 a 0,8% de teobromina(Pires, 2005). A concentração de teobromina na 

casca de cacau pode variar de 1,0 a 2,98%, com média de 2,2%, dependendo da taxa de 

transferência da teobromina a partir do grão para a casca. Esta taxa de transferência de 

teobromina é alterada a medida que se manipula a amêndoa na fermentação e torrefação 

(Nunes, 1998). 
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 A cafeína e a teobromina têm várias ações em comum. Elas estimulam o 

sistema nervoso central, agem sobre os rins, induzindo a diurese, estimulam o músculo 

cardíaco e relaxam o músculo liso, em particular a musculatura brônquica (Goodman & 

Gilman, 1987). 

À medida que a dose de teobromina é elevada, as metilxantinas produzem 

nervosismo, agitação, tremores e outros sinais de estimulação do sistema nervoso 

central. Em doses mais altas, surgem convulsões (Goodman & Gilman, 1987). 

 

Casca de cacau na alimentação de ruminantes 

As primeiras pesquisas com subprodutos do cacau na alimentação de ruminantes 

surgiram no inicio do século passado. Aplin e Ellenberger (1927) observaram que o teor 

de gordura do leite aumentou, mas a produção de leite diminuiu em vacas leiteiras 

quando 20% dos grãos da ração (1,4 a 4,5 kg/dia) foram substituídos por subproduto do 

cacau.  

Otchere et al. (1983) observaram diminuição significativa na digestibilidade da 

MS, PB, EE, FB e NDT com o aumento do nível de subproduto do cacau na dieta para 

ovinos.  Os autores atribuíram aos efeitos negativos das dietas com inclusão de 

subproduto do cacau à presença da teobromina. A teobromina, um alcalóide tóxico 

presente no cacau pode limitar o uso na  alimentação de animais ruminantes (EFSA, 

2008). 

A teobromina da casca do cacau possui ação diurética (Alves e Bragagnolo, 

2002). Em estudo de digestibilidade, Azevêdo (2011), relatou o aumento de 38,4% no 

volume urinário de novilhas nelore recebendo dieta com 30% de casca de cacau.   
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Em contrapartida, Aly (1981) estudando o efeito da cafeína e da teobromina  (3 

g/kg de peso vivo) em ovelhas alimentadas com farelo de cacau, constatou apenas 

redução na taxa de ingestão. 

No Brasil, Pires et al. (2005) observaram redução do consumo de matéria seca 

em novilhos mestiços de Holandês x Zebu, quando utilizaram 50% de farelo de cacau 

no concentrado. Estes autores observaram o aparecimento de feridas na pele, 

principalmente nos membros, região do ventre e barbela dos animais que iniciaram o 

experimento no tratamento com 50% do subproduto do cacau.  

Silva et al. (2005) relataram que não houve efeito da substituição parcial do 

concentrado a base de milho moído e farelo de soja, pelo casca de cacau em 15 e 30% 

de substituição, sobre a digestibilidade aparente da MS, MO, PB, FDN, FDA, CT e 

CNF,  em cabras leiteiras. 

Carvalho et al. (2007) estudaram o efeito da inclusão do farelo de cacau na 

ensilagem do capim elefante observaram que os teores das frações de carboidratos A + 

B1 e FDNi aumentaram e os de B2 diminuíram com a inclusão de subprodutos do 

cacau. Estes autores atribuíram o fato da menor disponibilidade da FDN das silagens 

com subproduto do cacau, devido este subproduto possuir elevado teor de lignina 

(17,9% na MS) e a sua ligação com os carboidratos estruturais (hemicelulose e celulose) 

que impede parcialmente a ação dos microrganismos ruminais sobre estes carboidratos.  

 

Características da parede celular 

A casca de cacau apresenta uma estrutura complexa da parede celular, composta, 

principalmente, das frações de celulose, hemicelulose e lignina . A associação da lignina 

com a celulose e a hemicelulose é responsável pela baixa digestibilidade de muitas 

fontes de alimento (GARCIA & PIRES, 1998). 



 

20 
 

Quanto a digestibilidade da casca de cacau, vários autores (Marcondes et. al., 

2009) têm conduzido experimentos a fim de substituir o farelo de soja na ração 

concentrada pela casca do cacau e seus efeitos diretos na digestibilidade da dieta. 

Entretanto faltam resultados mais precisos quanto à digestibilidade da casca de cacau 

isolada. 

De acordo com Cardoso et al. (2000), o principal objetivo em determinar o valor 

nutricional dos alimentos é, ajustar a quantidade e qualidade da dieta, baseando-se nas 

exigências dos animais. 

 Por se tratar de um subproduto com baixa aceitação pelos animais, a adoção de 

dietas contendo somente casca de cacau, torna-se difícil de executar, pois não há 

garantia de que os animais consumam o alimento isoladamente. Outra questão é quanto 

aos fatores associativos já que, materiais com alto teor de FDN e lignina, exigem níveis 

mais elevados de proteína na dieta para uma adequada ação das bactérias celulolíticas. 

 

Tratamento alcalino  

A porção da fibra ingerida que é resistente à fermentação pelos microrganismos 

ruminais, acumula-se no rúmen em relação à fração potencialmente fermentável (Allen 

& Mertens, 1987), tendo um efeito direto na redução do consumo de alimento e no 

desempenho dos animais. Os agentes alcalinizantes como o hidróxido de sódio (NaOH), 

o hidróxido de cálcio (Ca (OH)2 ), a amônia anidra (NH3) e o óxido de cálcio (CaO) 

são utilizados para melhorar os coeficientes de digestibilidade das palhas e/ou resíduos 

agrícolas, como por exemplo o bagaço de cana-de-açúcar (Andrade et al., 2001; 

Oliveira et al., 2002) 

Santos (2007), definiu os agentes alcalinizantes como rochas moídas e 

misturadas com calcita e dolomita muito utilizadas na agricultura para correção de solos 
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ácidos. Possuem em sua composição carbonatos de cálcio (CaCO3) e de magnésio 

(MgCO3) que são pouco solúveis em água. Podem ainda conter impurezas como matéria 

orgânica, silicatos, fosfatos, sulfetos, sulfatos e outros óxidos.  

O processo de calcinação (aquecimento) dessas rochas tem como produto final o 

óxido de cálcio, conhecido como cal virgem. Esse produto é classificado como óxido 

básico, pois o elemento que está ligado ao oxigênio é classificado como metal (óxidos 

de caráter básico possuem em sua composição elementos da família dos metais 

alcalinos e alcalinos terrosos ligados ao oxigênio).  

Assim, a reação de óxido com a água produz o hidróxido de cálcio Ca(OH)
2
, 

base da família dos metais alcalinos que representa grau de dissociação elevado e 

solubilidade em água reduzida, porém superior aos produtos que lhe deram origem. O 

processamento das rochas calcárias para geração de compostos mais reativos, tras como 

beneficio adicional a obtenção de produtos livres de elementos tóxicos. Dessa forma, 

esses produtos, podem ser utilizados como aditivos na produção animal sem ocasionar 

riscos de intoxicação alimentar (Menezes, 2010). 

 

Tratamento térmico 

Segundo Aregheore (2002), a ação da teobromina pode afetar a 

biodisponibilidade dos nutrientes aos microrganismos ruminais e é um fator anti-

nutricional encontrado, sobretudo, em produtos de cacau. Alternativas que 

proporcionem diminuição ou mesmo a inibição da teobromina da casca do cacau podem 

acarretar em melhoria no aproveitamento da MS deste subproduto pelos 

microrganismos ruminais.  

 Técnicas para detoxicação da torta de mamona têm sido realizadas, a fim de 

tornar esse resíduo da indústria de extração de óleo, livre fatores antinutricionais como a 
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ricina, para ser utilizado na alimentação animal. Anandan et al. (2005) trabalhando com 

diferentes tratamentos químicos e físicos para destoxificação da ricina na torta de 

mamona, obtiveram resultados de 100% de eliminação através da autoclavagem deste 

subproduto a pressão  de 15psi por 60 minutos.  

 O glicosídeo cianogênico, fator antinutricional da semente de abóbora, foi 

eliminado da semente quando submetido à temperatura de 100ºC em estufa ventilada e 

também em fervura com água quente durante 10 minutos (Del-Vechio et al., 2005). Os 

autores indicaram uma possível melhoria na digestibilidade da proteína quando a 

semente foi submetida aos tratamentos. 

 Expondo linhagens diferentes de semente de soja à temperatura de 105ºC 

durante 40 minutos Brune et. al., (2010) destacaram que este procedimento foi capaz de 

promover a inativação dos principais inibidores de tripsina, e da lectina nas sementes de 

soja convencional. 
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Capítulo 1 

 

Cinética de fermentação ruminal da casca de cacau submetida a tratamento 

alcalino e térmico.  

 

RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a cinética de fermentação ruminal da casca de 

cacau tratada com os agentes alcalinos e térmicos utilizando-se a técnica in vitro semi-

automática de produção de gases. Amostras de casca de cacau foram submetidas aos 

métodos de tratamento alcalino (efeitos de fonte e dose) e térmico (efeito do tempo de 

exposição), assim distribuídos: controle; tratamento alcalino com hidróxido de cálcio 

Ca(OH)
2
, diluído em água, nas doses de 15,0, 30,0 e 45,0 g/kg de CC, base da matéria 

natural; tratamento alcalino com óxido de cálcio - CaO, diluído em água, nas doses de 

15,0, 30,0 45,0 g/kg de CC, base da matéria natural; e tratamento térmico em autoclave 

com pressão de 1,23 kg/cm (15 psi) e temperatura de 123º C durante 30, 60 e 90 

minutos. As incubações in vitro pela técnica semi-automática de produção de gases 

foram conduzidas conforme descrito por Santos et al. (2010), A pressão (psi = pressão 

por polegada quadrada) foi aferida nos tempos 1, 2, 3, 4, 6, 8,10, 12, 14, 17, 20, 24, 28, 

36, 48, 60, 72, 84, 96, 108,120 horas após a incubação.  A taxa de degradação (kd) e o 

volume final dos gases(VF) dos CNF foram influenciadas negativamente com a 

inclusão de Ca(OH)2
 
e CaO, entretanto, para os carboidratos fibrosos os efeitos foram 

positivos. Para cada percentual de Ca(OH)2
 
estima-se um acréscimo de 5,74% no VF 

dos carboidratos fibrosos (CF). Para o CaO, estimou-se que o nível de 2,9%, promova 

maior aproveitamento dos carboidratos da casca de cacau. Quando submetida a pressão 

e temperatura, a casca de cacau piorou todos os parâmetros estimados. Para cada minuto 

de exposição ao calor, houve diminuição de 0,4% no volume final total dos gases 

(VFT). O tratamento alcalino pode ser uma alternativa eficaz para a melhoria da 

digestibilidade da casca o cacau.  

 

Palavras chave: alimentos alternativos, resíduo, ruminantes, tratamento químico. 
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INTRODUÇÃO 

A grande disponibilidade de resíduos culturais, normalmente sem destinação e 

aproveitamento racional tem motivado o interesse no sentido de viabilizar sua utilização 

na alimentação de ruminantes (Ribeiro Filho et al., 2000). 

A utilização do subproduto do beneficiamento da amêndoa do cacau (casca de 

cacau) na alimentação de ruminantes vem sendo estudada há algum tempo (Aly, 1981). 

Este resíduo industrial é composto pelo tegumento que envolve o cerne da amêndoa do 

cacau e sua composição química depende muito do maquinário de cada indústria 

beneficiadora de cacau, variando o teor de proteína de 135,00 a 169,00 g/Kg de matéria 

seca descritos por Marcondes et al.,(2009); Oliveira et al., (2010) respectivamente 

devido a presença maior ou menor de NIBS, que é a matéria prima utilizada na 

fabricação do chocolate. 

Em geral, resíduos agroindustriais como a casca de cacau possuem valor 

nutritivo relativamente baixos (NDT, 588,3g/kgMS) e elevado teor de parede celular, 

associado a alto teor de lignina (185,4 kg/kgMS) (Azevêdo et al., 2011). Em 

contrapartida a concentração de proteína presente na casca de cacau, a torna um 

subproduto interessante para substituição de fontes protéicas convencionais como o 

farelo de soja. O uso da casca de cacau em dietas para ruminantes podem afetar 

negativamente o consumo de alimentos e, conseqüentemente, o desempenho animal 

conforme (Aly, 1981; Aregheore 2002; Carvalho et al.  2004; Azevêdo et al., 2011; 

Marcondes et al. 2009;).    

O tratamento químico de alimentos volumosos ricos em parede celular visa, 

principalmente, à sua deslignificação, melhorando, assim, o aproveitamento pelo animal 

(Dolberg, 1992). Entre as opções que têm sido estudados com o objetivo de melhorar o 
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valor nutritivo dos resíduos agrícolas, os reagentes alcalinos são considerados os mais 

eficientes (Chandra & Jackson, 1975). 

Nos estudos de digestibilidade em bovinos, os resultados obtidos in vivo sempre 

foram mais realísticos, contudo são limitados pela necessidade de se ter número 

representativo de animais, além de exigir grande quantidade de alimentos que permita 

ser utilizada durante os períodos de adaptação e experimental. 

Metodologias in vitro de avaliação de alimentos têm sido utilizadas para a 

determinação do valor nutricional de forrageiras, registrando-se alta correlação entre o 

consumo e a digestibilidade in vivo (Ørskov, 2002). Segundo Wiliams (2003), as 

técnicas in vitro de produção de gases têm sido utilizadas em estudos de classificação de 

substratos com altos teores de carboidratos, em estudos de fermentabilidade de 

componentes específicos, na avaliação de fatores antinutricionais e na predição da 

energia metabolizável dos alimentos. 

No presente estudo objetivou-se avaliar os efeitos dos tratamentos químicos e 

térmicos sobre as características químicas e a cinética de fermentação ruminal da casca 

de cacau. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Local 

 O experimento foi conduzido nas dependências do Laboratório de Nutrição 

Animal pertencente ao Departamento de Ciências Agrárias e Ambientais na 

Universidade Estadual de Santa Cruz localizado em Ilhéus no sul da Bahia.  

 

Origem e tratamento alcalino e térmico da casca do cacau 

A casca de cacau (CC) utilizada neste experimento foi doada por uma empresa 

da cidade de Arataca-BA que presta serviço à industria de moagem de cacau. A CC 

usada foi obtida após o beneficiamento da amêndoa do cacau, e foi composta apenas 

pelo tegumento que envolve o cerne da amêndoa.  

Para avaliação da eficácia de tratamento da CC, 50 amostras com 250 gramas 

cada de CC moído em peneira de 1mm de diâmetro foram distribuídas em delineamento 

inteiramente casualizado, com cinco repetições e submetidos a 10 tratamentos referentes 

aos métodos de tratamento alcalino (efeitos de fonte e dose) e térmico (efeito do tempo 

de exposição), assim distribuídos: controle; tratamento alcalino com hidróxido de cálcio 

Ca(OH)
2
, diluído em água, nas doses de 15,0; 30,0 e 45,0 g/kg de CC, base da matéria 

natural; tratamento alcalino com óxido de cálcio - CaO, diluído em água, nas doses de 

15,0, 30,0 45,0 g/kg de CC, base da matéria natural; e tratamento térmico em autoclave 

com pressão de 1,23 kg/cm (15 psi) e temperatura de 123º C durante 30, 60 e 90 

minutos. Os tratamentos com Ca(OH)
2 

e CaO diluídos em água seguiram as 

especificações descritas em Anandan et al. (2005). 

A casca de cacau foi pesada e posteriormente tratada com as doses de óxido de 

cálcio e hidróxido de cálcio diluídos na proporção de 1 kg para 10 L de água e em 

seguida o material foi armazenado em bandejas de alumínio  por um período de 24 
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horas. De acordo Moraes et., al. (2008), é necessário 1,0 mol de H2O para cada mol de 

CaO para a formação do hidróxido de cálcio Ca(OH)
2
, ou seja, para cada 56,0 g de cal 

são necessários 18,0 g de água. Apesar do hidróxido de cálcio não necessitar da mesma 

quantidade de água que o óxido de cálcio para ocorrer à hidrólise das ligações éster 

entre a lignina e os carboidratos estruturais celulose e hemicelulose, foi adicionado água 

para que todos os tratamentos que contivessem agentes alcalinos fossem submetidos aos 

mesmos procedimentos metodológicos de diluição. 

 

Após o período de exposição à hidrólise, as bandejas de alumínio foram levadas 

a estufa de ventilação forçada a 50º C durante 24 horas. Após a secagem a casca tratada 

foi exposta ao ambiente para que ocorresse estabilização de temperatura e umidade. 

O óxido de cálcio (cal virgem micropulverizada) foi fornecido pela Ical-

Indústria de Calcinação LTDA, localizada em São José da Lapa-MG. A composição 

química informada pelo fabricante foi de: CaO  total 92,00%; CaO disponível mín 

86,00%; MgO máx 1,00%; SiO2 máx 2,5%; R2O3 máx 2,00%; S máx 0,07%; 

Granulometria 90% passante em 100 MESH (0,150 mm). O hidróxido de cálcio 

utilizado, não tinha a composição com os níveis mínimos e máximos de garantia 

fornecidos pelo fabricante. 

 

Análises bromatológicas 

Todas as amostras foram analisadas de acordo com procedimentos adotados por 

AOAC (1990) para conteúdo de matéria seca (MS), proteína bruta (PB), matéria 

orgânica (MO), extrato etéreo (EE) e fibra em detergente ácido (FDA). Nas análises de 

fibra em detergente neutro (FDN), as amostras foram tratadas com alfa-amilase 

termoestável, sem o uso de sulfito de sódio e corrigido para cinzas residuais (Mertens, 
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1992). A correção da FDN e FDA para os compostos nitrogenados e a estimação dos 

conteúdos de compostos nitrogenados insolúveis nos detergentes neutro (NIDN) e ácido 

(NIDA) foram realizadas conforme Licitra et al. (1996). O conteúdo de carboidratos não 

fibrosos (CNF), expresso em % na MS, foi calculado de acordo com Hall (2000) como: 

100- (%FDN + %PB + %EE + %MM).  

 

Cinética de fermentação ruminal in vitro 

As incubações in vitro pela técnica semi-automática de produção de gases foram 

conduzidas conforme descrito por Santos et al. (2010). Amostras de 300 mg de cada 

tratamento foram pesadas em quatro repetições e depositadas em frascos de vidro com 

capacidade de 50 mL.  Cada frasco foi previamente autoclavado, seco e recebeu injeção 

de CO2 para que o ambiente interno deste se aproximasse ao máximo às condições de 

anaerobiose encontrada no rúmen. Foram adicionados, 28,125 mL de meio de cultura 

conforme relação proposta por Theodorou et al. (1994). 

A solução tampão, macro e micromineral, preparada conforme descrição de 

Menke e Steingass (1988). O meio de cultura foi preparado duas horas antes à 

incubação, sendo mantida aquecida a 39ºC com aferição contínua da temperatura 

utilizando um termômetro imerso na solução, sob gaseificação contínua por CO2, e 

homogeneizada em agitador do tipo “bailarina”. O pH da solução foi monitorado 

constantemente até atingir valor de 6,8. À medida que se borbulha o CO2 na solução, 

ocorre a formação de ácido carbônico, por isso há um comportamento de acidificação 

do meio de cultura com a gaseificação contínua. Por se tratar de um alimento de caráter 

fibroso, o pH de 6,8 foi determinado como ótimo devido a ação das bactérias 

celulolíticas ser favorecida nessa condição.  
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O inóculo ruminal foi obtido de um bovino macho, fistulado no rúmen, mantido 

a pasto de Brachiaria decumbens consumindo 2,0 kg de concentrado com 12% de 

proteína bruta por dia. A coleta foi realizada ao amanhecer, e utilizando um funil 

envolto com uma fralda de algodão limpa o líquido ruminal foi filtrado e direcionado à 

uma garrafa térmica pré aquecida a 39ºC e imediatamente levada ao laboratório para a 

incubação dos frascos. No laboratório, o líquido ruminal foi filtrado através de camadas 

de gaze de algodão sob injeção contínua de CO2 e mantido aquecido a 39°C. A 

inoculação foi feita por meio de injeção de 3,125 ml do inoculo por frasco, utilizando 

um micropipetador. Os frascos foram vedados com rolhas de borracha, sendo 

posteriormente mantidos a 39° C. 

A pressão (psi = pressão por polegada quadrada) originada dos gases 

acumulados na parte superior dos frascos foi medida utilizando um transdutor de 

pressão tipo “PressDATA 800” acoplado à uma seringa de 6 mm, nos tempos 1, 2, 3, 4, 

6, 8,10, 12, 14, 17, 20, 24, 28, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108,120 horas após a incubação.  

Os resultados foram corrigidos para o branco (frasco contendo fluido ruminal com meio 

de cultura, sem a presença de amostra) e comparados o padrão (feno de capim tifton 

85), para validação do procedimento metodológico. 

A equação de regressão utilizada para a conversão de pressão (P) para volume  

[V (mL) = 0,04755 + 1,9754P + 0,01407P2, (R
2
 = 0,99), foi padronizada de acordo com 

Santos et al. (2010) seguindo metodologia proposta por Maurício et al. (2003). As 

variáveis da cinética dos carboidratos fibrosos (CF) e não-fibrosos (CNF) foram 

estimadas a partir da técnica de produção de gases in vitro. Foi utilizado o modelo 

bicompartimental, ajustado às curvas de produção cumulativa dos gases (Schofield et 

al., 1994). 
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V = VFCNF / (1 + exp (2 - 4*kdCNF*(T - L))) + VFCF / (1 + exp(2 - 4*kdCF*(T - 

L))), em que: VFCNF equivale ao volume máximo dos gases da fração dos CNF; 

kdCNF, à taxa de degradação (h-1) desta mesma fração (CNF); VFCF, ao volume 

máximo de gás da fração dos CF; kdCF, à taxa de degradação (h-1) dos CF; e T e L, aos 

tempos de incubação (horas) e à latência (horas), respectivamente. 

Após estimativa das variáveis da cinética de produção de gases dos carboidratos, 

foram construídas as curvas de fermentação dos CF em função do tempo de incubação, 

para os dados obtidos pelo método de produção de gases. 

 

Análises estatísticas 

Os dados obtidos sobre os parâmetros da produção dos gases dos CNF e CF, 

foram ajustados por regressão não-linear pelo método de Gauss-Newton, implantado no 

programa Statistical Analysis System (SAS Institute, 2000). 

Foram realizadas análises de variância e quando significativo, foi comparado as 

médias entre as dietas/tratamentos com Ca(OH)
2
, CaO  e térmico por intermédio da 

decomposição da soma de quadrados relacionada às doses de tratamento alcalino e 

tempo de exposição a pressão e temperatura na casca de cacau, por meio de contrastes 

ortogonais (Tabela 2). 

Quando observados que os contrastes foram significativos realizou-se a análise 

de regressão quanto aos níveis ou tempo de tratamento. Os modelos foram selecionados 

com base nos coeficientes de determinação e na significância dos coeficientes de 

regressão. Os procedimentos estatísticos foram realizados com o auxílio do programa 

SAS, adotando-se 0,05 como nível crítico de probabilidade do erro tipo I. 
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Tabela 1. Distribuição dos coeficientes para os contrastes ortogonais empregados na              

decomposição da soma de quadrados para tratamentos. 

Item 
  Ca(OH)

2 
 CaO  Térmicos 

controle  1,5% 3,0% 4,5%  1,5% 3,0% 4,5%  30 60 90 

1 +3  -1 -1 -1  0 0 0  0 0 0 

2 +3  0 0 0  -1 -1 -1  0 0 0 

3 +3  0 0 0  0 0 0  -1 -1 -1 

4 0  +1 +1 +1  -1 -1 -1  0 0 0 

5 0  +1 +1 +1  0 0 0  -1 -1 -1 

6 0  0 0 0  +1 +1 +1  -1 -1 -1 

 

RESULTADO E DISCUSSÕES  

 

Composição química após os tratamentos 

  

Tabela . Composição química da casca de cacau in natura e exposta ao tratamento 

alcalino ou térmico 

 
 

Tratamento alcalino 
 

Tratamento térmico 

Item 
 

CaOH(%) 
 

CaO(%) 
 

Tempo (min) 

 CC 1,5 3,0 4,5 
 

1,5 3,0 4,5 
 

30 60 90 

Matéria seca
1 

964,0 945,0 963,0 940,0 
 

930,0 937,0 924,0 
 

942,0 948,0 948,0 

Matéria 

orgânica
2 929,0 905,0 904,0 891,0 

 
913,0 898,0 893,0 

 
922,0 928,0 932,0 

Proteína bruta
2 

152,0 146,0 149,0 148,0 
 

155,0 153,0 154,0 
 

155,0 153,0 154,0 

Extrato etéreo
2 

92,0 98,0 92,0 105,0 
 

117,0 107,0 122,0 
 

154,0 132,0 124,0 

FDNcp
2 

517,0 559,0 568,0 560,0 
 

538,0 541,0 543,0 
 

514,0 521,0 519,0 

FDAcp
2 

489,0 500,0 457,0 462,0 
 

451,0 495,0 491,0 
 

485,0 508,0 479,0 

CNF
2 

167,0 102,0 94,0 78,0 
 

102,0 97,0 73,0 
 

99,0 121,0 136,0 

PIDN
3 

344,0 371,0 362,0 370,0 
 

361,0 367,0 353,0 
 

358,0 365,0 383,0 

PIDA
3 

274,0 282,0 245,0 247,0 
 

281,0 267,0 273,0 
 

358,0 255,0 254,0 

1: g/kg da matéria natural; 2: g/kg da matéria seca; 3: g/kg da PB;  

FDNcp: Fibra em detergente neutro livre de cinzas e proteínas; FDAcp: Fibra em detergente ácido 

livre de cinzas e proteínas; CNF: carboidratos não fibrosos; PIDA: proteína insolúvel em 

detergente ácido; PIDN: proteína insolúvel em detergente neutro. 

 

Curvas de degradação 

Nas curvas da cinética de fermentação ruminal in vitro observa-se maior VFT 

para casca de cacau tratada com 1,5% de CaO. Considerando-se a relação linear entre 

desaparecimento dos CT com VFT (Pell et al., 1994), pode-se inferir que este 
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tratamento foi o que possibilitou maior desaparecimento dos CT em relação aos demais 

(Figura 1, 2 e 3).  

A casca de cacau tratada com 1,5% de CaO pode ter promovido maior ruptura 

das ligações do tipo éster entre a lignina e os carboidratos estruturais celulose e 

hemicelulose disponibilizando estes carboidratos em maior quantidade quando 

comparado aos demais tratamentos. Este resultados são similares aos encontrados por 

Macedo et al. (2011) com cana de açúcar, onde sugeriram que adição de CaO melhora a 

degradabilidade da matéria seca e da fração fibrosa, sugerindo melhor aproveitamento. 

Segundo Van Soest (1994) as ligações entre os carboidratos estruturais que são do tipo 

éster, são particularmente susceptíveis à ação hidrolítica.  

As amostras tratadas termicamente foram observadas menor VFT. Indicando 

menor degradação dos carboidratos da casca de cacau neste tratamento.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Produção de gases da fermentação ruminal in vitro em função dos tempos de 
incubação da casca de cacau tratada com 0; 1,5; 3,0 e 4,5% de Ca(OH)2. 
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Figura 2. Produção de gases da fermentação ruminal in vitro em função dos tempos de 

incubação da casca de cacau tratada com 0; 1,5; 3,0 e 4,5% de CaO. 

Figura 3. Produção de gases da fermentação ruminal in vitro em função dos tempos de 

incubação da casca de cacau exposta a pressão de 1,23 kg/cm (15 psi) e 

temperatura de 123º C durante 0, 30, 60 e 90 minutos. 

 

 

 

in natura

Tempo de incubação, horas

0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

G
as

es
, m

L

0

20

40

60

80

100

120

140

160

CT

CNF

CF

1,5% CaO

Tempo de incubação, horas

0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

G
as

es
, m

L

0

20

40

60

80

100

120

140

160

CT

CNF

CF

3,0% CaO

Tempo de incubação, horas

0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

G
as

es
, 

m
L

0

20

40

60

80

100

120

140

160

CT

CNF

CF

4,5% CaO

Tempo de incubação, horas

0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

G
as

es
, m

L

0

20

40

60

80

100

120

140

160

CT

CNF

CF

90 minutos

Tempo de incubação, horas

0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

G
as

es
, m

L

0

20

40

60

80

100

120

140

160

CT

CNF

CF

60 minutos

Tempo de incubação, horas

0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

G
as

es
, 

m
L

0

20

40

60

80

100

120

140

160

CT

CNF

CF

30 minutos

Tempo de incubação, horas

0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

G
as

es
, m

L

0

20

40

60

80

100

120

140

160

CT

CNF

CF

in natura

Tempo de incubação, horas

0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

G
as

es
, m

L

0

20

40

60

80

100

120

140

160

CT

CNF

CF



 

37 
 

Resultado dos contrastes  

As estimativas médias dos parâmetros da cinética de fermentação ruminal in 

vitro dos CNF e CF (Tabela 3 e 4), indicam diferenças (P<0,05) entre as amostras 

analisadas para os contrastes 1, 2, 4 e 6. Porém, no contraste 3 não se observou efeito 

(P>0,05) do tratamento controle vs. térmico para o parâmetro lag time (L), já no 

contraste 5 não se observou efeito (P>0,05) do tratamento alcalino com Ca(OH)2 vs. 

térmico para os parâmetros KdCF e VFT.  

As amostras estudadas apresentaram maior concentração de CF em relação ao 

CNF. Para componentes insolúveis, associadas com a as taxas descritas por fração da 

parede celular dos alimentos, a taxa fracional de degradação é mais lenta quando 

substância química ou barreiras estruturais são encontradas (Groot et al., 1996). A 

cristalinidade da celulose e a ação tóxica da parede celular de compostos químicos 

fenólicos podem impor barreiras à digestão (Grabber e Jung, 1991; Cornu et al. 1994). 

Tabela 3.   Parâmetros da cinética de fermentação in vitro dos carboidratos fibrosos e 

não fibrosos da casca de cacau in natura e tratada com agentes alcalinos, e 

pela exposição à pressão e temperatura 

Tratamentos 
Parâmetros 

vfCNF kdCNF L vfCF kdCF vfT 

in natura 53,2999 0,1036 1,4244 65,8715 0,0117 119,1713 

 

Tratamento alcalino 

Ca(OH)2 1,5 55,2258 0,0851 0,8174 73,5124 0,0160 128,7382 

Ca(OH)2 3,0 36,6605 0,0928 1,6442 87,7583 0,0165 124,4187 

Ca(OH)2 4,5 32,2235 0,1012 1,9482 89,8616 0,0168 122,0850 

Média Ca(OH)2 41,3699 0,0930 1,4699 83,7108 0,0164 125,0806 

CaO 1,5 48,4201 0,0854 1,2277 94,5074 0,0161 142,9275 

CaO 3,0 33,0170 0,1080 2,5793 89,0504 0,0174 122,0673 

CaO 4,5 23,8428 0,1459 2,5548 88,8799 0,0171 112,7228 

Média CaO 35,0933 0,1131 2,1206 90,8126 0,0169 125,9059 

 

Tratamento Térmico x Pressão 

30 min 56,1853 0,0757 0,4875 48,9277 0,0098 105,1130 

60min 43,9709 0,0774 0,9812 41,6347 0,0107 85,6057 

90min 45,0735 0,0755 0,6256 40,0071 0,0109 85,0806 

Média termico 48,4099 0,0762 0,6981 43,5231 0,0104 91,9331 

vfCNF equivale ao volume máximo dos gases da fração dos CNF, em mL; kdCNF, à taxa de 

degradação (h
-1

) desta mesma fração (CNF); vfCF, ao volume máximo de gás da fração dos CF, 

em mL; kdCF, à taxa de degradação (h
-1

) dos CF; L, tempos de latência (horas). 



 

38 
 

Tabela 4.  Probabilidade (Valor P) de erro tipo I associada ao teste t para os contrastes 

ortogonais 

Item  

Contrastes ortogonais 

controle vs 

Ca(OH)2 
 

controle 

vs CaO 
 

controle vs 

térmico  
 

Ca(OH)2 

vs CaO  
 

Ca(OH)2 vs 

térmico 
 

CaO vs 

térmico 
     

vfCNF <0,0001 
 

<0,0001 
 

<0,0001 
 

<0,0001 
 

<0,0001 
 

<0,0001 

kdCNF 0,0261 
 

<0,0001 
 

0,0141 
 

<0,0001 
 

<0,0001 
 

<0,0001 

L <0,0001 
 

<0,0001 
 

0,715 
 

<0,0001 
 

<0,0001 
 

<0,0001 

vfCF <0,0001 
 

<0,0001 
 

<0,0001 
 

<0,0001 
 

<0,0001 
 

<0,0001 

kdCF <0,0001 
 

<0,0001 
 

<0,0001 
 

<0,0001 
 

0,0531 
 

<0,0001 

vfT <0,0001 
 

<0,0001 
 

<0,0001 
 

<0,0001 
 

0,0714 
 

<0,0001 

Nº
1 1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

1: Número do contraste ortogonal; VFCNF volume máximo dos gases da fração dos CNF; 

kdCNF, taxa de degradação do CNF; VFCF, volume máximo de gás da fração dos CF,; kdCF, à 

taxa de degradação dos CF; L, à latência (horas). 

 

Contraste controle:Ca(OH)2
 

Ocorreu redução da kdCNF e o vfCNF, com a inclusão de Ca(OH)2
 

no 

tratamento alcalino da casca de cacau. Este resultado pode estar associado a uma menor 

produção de gases nos tempos iniciais, sendo este período o mais representativo para o 

modelo bicompartimental, no que tange aos parâmetros fermentativos dos CNF.  

Segundo Pell et al. (1997), a contribuição da fração solúvel de volumosos de alta 

qualidade é responsável pelo volume de gases produzidos nas primeiras 15 horas de 

fermentação. Nesse período, a produção de massa microbiana praticamente independe 

dos carboidratos fibrosos. Entretanto a casca de cacau possui alto teor de lignina e baixo 

teor de carboidratos solúveis, assim, a fração solúvel pode não ter sido representativa 

comparado às forragens de alta qualidade. 

Para Beuvink e Kogut (1993) a produção dos gases de componentes de rápida 

fermentação foi normalmente concluída dentro de 10 à 15 h, enquanto que a produção 

dos gases de componentes de lenta fermentação levou mais tempo para ser concluída. 

Chesson et al. (1986) isolou e incubou paredes celulares de gramínea no rúmen de 

ovinos. Perda de MS da parede celular do mesófilo e da epiderme foi concluída dentro 
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de 12 h, enquanto que a parede celular da fibra apresentou perdas de apenas 40% de MS 

durante o mesmo período. 

Os agentes alcalinos utilizados poderiam de alguma forma tamponar o conteúdo 

dos frascos que o contiam, desta maneira impossibilitando uma queda no pH. Os 

microrganismos que degradam as frações não fibrosas dos alimentos, diminuem suas 

atividades de degradação em ambientes com pH elevado. 

Segundo Reis et al. (2009) quando o pH for menor que 6,0 (condição ácida, ou 

acidose, subclínica), haverá redução da população de  bactérias celulolíticas (que 

digerem a celulose/fração fibrosa dos alimentos) e aumento das bactérias que utilizam 

os carboidratos solúveis.  

Verificou-se melhoria (P<0,05) da casca de cacau tratada com Ca(OH)2
 
e 

 
na 

taxa de degradação e no volume final ambos referentes aos carboidratos fibrosos, em 

detrimento da taxa de degradação e volume final ambos dos carboidratos não fibrosos.  

Para os níveis de inclusão de Ca(OH)2 observou-se que existiu diminuição de 

5,4% na produção de gases dos CNF à cada unidade percentual que acrescentou-se 

Ca(OH)2 na casca do cacau (Tabela 5). A kdCNF e L apresentaram comportamento 

quadrático com ponto de mínimo estimado em 2,24 e 1,46% de Ca(OH)2 na casca do 

cacau, respectivamente.  

Já para os CF, observou-se à cada unidade percentual de acréscimo de Ca(OH)2 

na casca do cacau, aumentava em 5,75% o VCF (Tabela 5). A Kd e VFT tiveram 

comportamento quadrático com ponto de máxima estimado em 3,42 e 2,36% Ca(OH)2, 

respectivamente. 

A elevação na concentração de Ca(OH)2, pode ter proporcionado a manutenção 

do pH próximo a neutralidade por um período maior de tempo em comparação ao 

tratamento controle. Este fenômeno pode ter favorecido a ação dos microrganismos 
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celulolíticos, que maximizam suas atividades nestas condições. Mertens (1992) sugeriu 

que a digestão da fibra declinaria quando o pH ruminal estivesse abaixo de 6,7. Ørskov  

(1982)  indicou que o pH abaixo de 6,2 reduziria a atividade de bactérias celulolíticas e 

a digestão das palhas. Apesar de não ter sido mensurada, é provável que o pH no 

interior dos frascos tenha se mantido acima desses níveis. 

Portanto, pode-se inferir que apesar dos efeitos negativos (P<0,05) que o 

Ca(OH)2 provocou na casca de cacau sobre os CNF, a inclusão deste agente alcalino 

proporcionou maior extensão e rapidez na degradação dos CF (P<0,05) o que resultou 

em maior (P<0,05) extensão de degradação dos CT e disponibilidade de nutrientes à 

população microbiana. 

Tabela 5. Solução dos efeitos fixos de equações de regressão para os parâmetros da 

cinética de fermentação ruminal in vitro, e seus respectivos coeficientes de 

determinação para os níveis de inclusão de Ca(OH)
2
 na casca de cacau 

Parâmetros 
      

vfCNF kdCNF L vfCF kdCF VFT 

Intercepto 56,6216 0,1023 1,3266 66,3185 0,0119 119,9650 

EP 1,3059 0,0036 0,1134 0,8691 0,0002 0,6556 

Valor P
-1 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

Nível de Ca(OH)2
 -5,4530 -0,0134 -0,2956 5,7478 0,0031 6,2450 

EP 0,4654 0,0038 0,1214 0,3097 0,0003 0,7019 

Valor P
-1

 <0,0001 0,0013 0,0204 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

(Nível de Ca (OH)2)
2  0,0030 0,1012  -0,0004 -1,3223 

EP  0,0008 0,0259  0,0001 0,1495 

Valor P
-1

  0,0009 0,0004  <0,0001 <0,0001 

r
2
/R

2
 0,83 0,85 0,72 0,94 0,96 0,74 

vfCNF equivale ao volume máximo dos gases da fração dos CNF, em mL; kdCNF, à taxa de 

degradação (h-1) desta mesma fração (CNF); vfCF, ao volume máximo de gás da fração dos 

CF, em mL; kdCF, à taxa de degradação (h-1) dos CF; L, tempos de latência (horas). 

 

Contraste controle:CaO 

Houve melhoria (P<0,05) da casca de cacau tratada com CaO
 
e 

 
na taxa de 

degradação e no volume final ambos referentes aos carboidratos fibrosos, em 

detrimento da taxa de degradação e volume final ambos dos carboidratos não fibrosos. 
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Esse comportamento é desejável visto que, o tratamento alcalino da casca de cacau 

visou a melhoria no aproveitamento das frações fibrosas deste subproduto. 

Observou-se que existiu diminuição de 6.9% na produção de gases dos CNF e 

aumento 0,3% no L à cada unidade percentual que acrescentou-se CaO na casca do 

cacau (Tabela 6). A kdCNF apresentou comportamento quadrático com ponto de 

mínimo estimado em 1,45% de CaO na casca do cacau.  

Para os CF, observou-se que a kd e vfCF tiveram comportamento quadrático 

com ponto de máxima estimado em 2,91 e 3,37% CaO, respectivamente (Tabela 6). O 

vfT também teve comportamento quadrático com ponto de máxima estimado em 1,88% 

de CaO na casca de cacau. 

Os resultados encontrados com a adição de CaO na casca de cacau, seguem as 

mesmas atribuições relacionadas a adição de Ca(OH)2, quanto a manutenção do pH no 

interior do frasco, assim como a efetividade da ação hidrolítica deste agente alcalino, 

nas ligações do tipo éster entre a lignina e os carboidratos fibrosos.  

Tabela 6. Solução dos efeitos fixos de equações de regressão para os parâmetros da 

cinética de fermentação ruminal in vitro, e seus respectivos coeficientes de 

determinação para os níveis de inclusão de CaO na casca de cacau. 

Parâmetros 
      

vfCNF kdCNF L VFCF KDCF VFT 

Intercepto 55,2111 0,1023 1,2352 67,8405 0,0118 121,9779 

EP 0,8035 0,0042 0,1152 1,6419 0,0002 2,1795 

Valor P
-1 

<0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

Nível de CaO
 

-6,9183 -0,0181 0,3162 18,6411 0,0035 13,8700 

EP <0,0001 0,0045 0,0411 1,7579 0,0002 2,3334 

Valor P
-1

  0,0003 <0,0001  <0,0001 <0,0001 <0,0001 

(Nível de CaO)
2 

 0,0062  -3,2007 -0,0005 -3,6779 

EP  0,0009  0,3744 0,0001 0,4969 

Valor P
-1

  <0,0001  <0,0001 <0,0001 <0,0001 

r
2
/R

2 
0,97 0,98 0,72 0,99 0,99 0,69 

VFCNF equivale ao volume máximo dos gases da fração dos CNF, em mL; kdCNF, à taxa de 

degradação (h-1) desta mesma fração (CNF); VFCF, ao volume máximo de gás da fração dos 

CF, em mL; kdCF, à taxa de degradação (h-1) dos CF; L, tempos de latência (horas). 
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Existiram diferenças (P<0,05) entre as amostras para o período de latência, 

momento em que não se verifica a degradação do substrato. As amostras que foram 

submetidas ao tratamento alcalino com CaO nos níveis 3,0 e 4,5% foram os que 

proporcionaram maiores estimativas de período de latência, 2,57 e 2,55 e horas, 

respectivamente, em relação as demais amostras. Possivelmente, os níveis mais altos de 

CaO mantiveram elevado o pH no interior dos frascos, desta forma não proporcionando 

um ambiente ideal para a ação dos microrganismos nos primeiros tempos de incubação 

que envolvem a hidratação do substrato, aderência e colonização microbiana, podendo 

não ter tido total disponibilidade dos componentes rapidamente fermentáveis 

ocasionando lenta produção de gases. 

 

Contraste controle:térmico 

A CC submetida à pressão e temperatura no tempo de 90 minutos, apresentou os 

piores resultados em todos os parâmetros avaliados com exceção do período de 

Latência. Estes resultados podem estar relacionados à maior indisponibilidade de 

substrato passível de fermentação microbiana decorrente dos efeitos negativos 

provocados pela reação de Maillard já que além da exposição ao calor ocorrida na 

indústria durante o processamento do cacau, estas amostras foram submetidas ao maior 

tempo de exposição a temperatura e calor da autoclave.  

A reação de Maillard ocorre entre proteínas e açúcares redutores, e leva à 

formação de pigmentos marrons, resultantes da reação entre a glicose e a glicina. A 

reação do grupo amino com os grupos carbonilo ou cetônico dos carboidratos redutores 

ocorre, mesmo em temperaturas relativamente baixas, em virtude da elevada energia de 

ativação deste tipo de reação (Sgarbieri, 1996).  
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Embora apresente bom teor protéico (cerca de 150,0g/kg de MS), a casca de 

cacau possui baixo aproveitamento da proteína, em decorrência dos elevados teores de 

NIDA (Pires et al., 2009). Esta fração protéica corresponde às proteínas associadas à 

lignina, complexos tanino-proteína e produtos oriundos da reação de Maillard. (Licitra 

et al., 1996).  

Para os níveis de exposição ao calor nos tempos, observou-se que existiu 

diminuição de 0,12% na produção de gases dos CNF e aumento 0,63% no L à cada 

minuto de exposição ao tratamento pela casca do cacau (Tabela 7). A kdCNF 

apresentou comportamento quadrático com ponto de mínimo estimado em 64,06 

minutos. Estima-se que ao atingir este tempo, a casca de cacau apresentaria os mínimos 

resultados deste parâmetro analisado.  

Para os CF, observou-se que a kd e vfCF tiveram comportamento quadrático 

com ponto de mínimo estimado em 49,7 e 78,3 minutos de exposição ao calor 

respectivamente  (Tabela 7). A cada minuto de exposição ao calor, diminuiu 0,4% no 

vfT. 

Tabela 7. Solução dos efeitos fixos de equações de regressão para os parâmetros da 

cinética de fermentação ruminal in vitro, e seus respectivos coeficientes de 

determinação para os tempos de exposição da casca de cacau à temperatura e 

pressão. 

Parâmetros 
      

vfCNF kdCNF L vfCF kdCF vfT 

Intercepto 55,1664 0,1019 1,1651 65,6722 0,0115 117,0096 

EP 1,0170 0,0020 0,1299 0,6584 0,0003 1,3683 

Valor P
-1 

<0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

Tempo
 

-0,1230 -0,0009 -0,0063 -0,6659 -0,0001 -0,4059 

EP 0,0181 0,0001 0,0023 0,0352 0,0001 0,0244 

Valor P
-1

 <0,0001 <0,0001 0,0097 <0,0001 0,0016 <0,0001 

(Tempo)
2 

 0,0001  0,0043 0,0001  

EP  0,0001  0,0004 0,0001  

Valor P
-1

  <0,0001  <0,0001 0,0027  

r
2
/R

2 
0,62 0,90 0,34 0,99 0,64 0,91 

vfCNF equivale ao volume máximo dos gases da fração dos CNF, em mL; kdCNF, à taxa de 

degradação (h-1) desta mesma fração (CNF); vfCF, ao volume máximo de gás da fração dos 

CF, em mL; kdCF, à taxa de degradação (h-1) dos CF; L, tempos de latência (horas). 
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Contraste Ca(OH)2: CaO 

 Em comparação entre as médias dos parâmetros estimados (Tabela 3), o vfCNF foi 

maior (P,0,05) para o Ca(OH)2 41,3699, contra 35,0933 para CaO, e para a kd e L dos CNF, as 

médias encontradas foram maiores (P<0,05) para o CaO . Apesar do volume final total estimado 

das amostras tratadas pelas duas fontes serem muito próximas, o vfCF estimado do CaO foi 

maior (P<0,05), resultado este que indicou que o tratamento alcalino da casca de cacau com 

CaO pode ser mais eficiente do que quando tratado com Ca(OH)2. 

 

Contraste Ca(OH)2
:
Térmico 

 Conforme dados da Tabela 3, as médias estimadas para todos os parâmetros se 

comportaram de forma negativa para as amostras submetidas ao calor quando comparadas com 

as médias estimadas dos parâmetros da casca de cacau tratada com Ca(OH)2.  

 

Contraste CaO:Térmico 

As médias estimadas entre os parâmetros dos tratamentos comparados neste contraste 

encontram-se na Tabela 3. O tratamento alcalino pode ter disponibilizado maior parte da fibra 

para a fermentação, sendo mais efetivo quando comparado ao tratamento térmico. 

 

CONCLUSÃO 

O tratamento alcalino da casca de cacau com Ca(OH)
2
 e CaO melhora os 

parâmetros fermentativos da casca do cacau. Estima-se que ocorra máximo 

aproveitamento dos carboidratos fibrosos utilizando 2,9 % de CaO na casca de cacau 

com base na matéria natural. Não é recomendável o tratamento térmico da casca do 

cacau. 
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Capítulo 2 

Consumo e digestibilidade aparente da casca de cacau tratada com óxido de 

cálcio, em dietas para ovinos. 

RESUMO  

Foram estudados os efeitos da adição de 0,0; 1,5; e 3,0% de óxido de cálcio na 

casca de cacau (com base na matéria natural) com o objetivo de avaliar o consumo de 

nutrientes e a digestibilidade aparente das dietas e dos nutrientes em ovinos mestiços. 

Foram utilizados oito ovinos sem raça definida, machos, adultos, castrados, com peso 

médio de 48,8 kg±6,1, distribuídos em dois quadrados latinos 4 x 4 e foram mantidos 

em gaiolas metabólicas individuais. O experimento teve 4 períodos com 15 dias cada 

sendo 10 dias de adaptação e 5 de coleta de dados, totalizando de 60 dias. O uso de 

óxido de cálcio não influenciou (P<0,05) no consumo e na digestibilidade da matéria 

seca (MS), matéria orgânica (MO), proteína bruta (PB) e fibra insolúvel em detergente 

neutro (FDN), das dietas estudadas, mas foi observada diminuição no consumo e na 

digestibilidade do extrato etéreo (EE) resultantes da menor concentração deste nutriente 

na casca de cacau tratada com óxido de cálcio. Foi observado redução dos nutrientes 

digestíveis totais nas dietas com óxido de cálcio. O tamanho reduzido da partícula da 

casca do cacau pode não ter favorecido a manutenção desta por tempo suficiente para 

que as possíveis diferenças entre as dietas fossem percebidas. Devido à característica da 

lignina da casca de cacau, o óxido de cálcio por ser um agente alcalino de médio poder 

hidrolítico, pode não ser efetivo na quebra das ligações do tipo éster entre os 

carboidratos estruturais e a lignina.  

Palavras chave: alimentos alternativos, resíduo, ruminantes, tratamento químico. 
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INTRODUÇÃO  

O rebanho ovino nacional está em pleno crescimento, e fatores como a elevação 

do consumo interno de carne assim como a necessidade de diminuir as importações 

deste produto principalmente dos países do Mercosul, impulsionam ainda mais a 

demanda pela produção de carne ovina. 

O melhoramento genético do rebanho, bem como a maximização da produção, 

são alternativas viáveis que possam equilibrar ou mesmo inverter o quadro de déficit de 

carne ovina no Brasil. A criação de animais em regime de confinamento, eleva a 

produtividade por área, e por animal, em contrapartida, necessita de gastos elevados 

com alimentação, principalmente concentrada. O uso de alimentos concentrados torna-

se praticamente indispensável na manutenção da produção destes animais, porém é 

muitas vezes limitado, devido ao seu elevado custo. 

Segundo Actionaid (2011) a redução dos estoques internacionais de trigo (-

9,9%), milho (-4,8%), soja (-22,0%), são indicadores de que a produção atual – ainda 

que venha aumentando ano a ano – não tem sido suficiente para atender a demanda 

mundial por grãos. As causas para esse quadro são múltiplas e vão desde o aumento da 

demanda internacional por grão até condições climatológicas adversas em países 

produtores. 

A alimentação dos animais representa um dos maiores custos da atividade 

pecuária (Martins et al., 2000), principalmente quando se usa fonte suplementar de alta 

qualidade nutricional como o milho e o farelo de soja e que estão sujeitos a contínuas 

variações nos preços internacionais. A utilização de fontes alimentares alternativas, com 

melhor relação custo/benefício, e que não concorram diretamente com a alimentação 

humana, tem sido amplamente discutido em debates internacionais, desta forma, 

subprodutos agro-industriais na alimentação de ruminantes, surgem como alternativa 
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viável tanto do ponto de vista nutricional dos animais, econômico e ambiental para a 

indústria que gera o subproduto.    

A casca de cacau, é o tegumento que reveste a amêndoa, cuja origem vem da 

extração do cerne da amêndoa de cacau (denominado NiB) pelas industrias de moagem. 

O NiB é a matéria prima base para a indústria do chocolate. 

Em geral, resíduos agroindustriais como a casca de cacau possuem baixo valor 

nutritivo e elevado teor de parede celular, composta basicamente por celulose, 

hemicelulose e lignina. Em contrapartida a concentração de proteína presente na casca 

de cacau, a torna um subproduto interessante para substituição de fontes protéicas 

convencionais como o farelo de soja. O uso da casca de cacau em dietas para 

ruminantes podem afetar negativamente o consumo de alimentos e, conseqüentemente, 

o desempenho animal conforme (Otchere et al., 1983; Aregheore 2002; Azevêdo et al., 

2011; Aly, 1981; Pires et al., 2005; Silva et al. 2005; Marcondes et al. 2009; Carvalho et 

al.  2004). 

A porção da fibra ingerida que é resistente à fermentação pelos microrganismos 

ruminais, acumula-se no rúmen em relação à fração potencialmente fermentável (Allen 

& Mertens, 1987), tendo um efeito direto na redução do consumo de alimento e no 

desempenho dos animais. Os agentes alcalinizantes como o hidróxido de sódio (NaOH), 

o hidróxido de cálcio (Ca (OH)2 ), a amônia anidra (NH3) e o óxido de cálcio (CaO) são 

utilizados para melhorar os coeficientes de digestibilidade das palhas e/ou resíduos 

agrícolas. Esta técnica tem sido aplicada amplamente no bagaço de cana de açúcar 

(Macedo et al., 2011;  Pina et al., 2011; Andrade et al., 2001; Oliveira et al., 2002; Pires 

et al., 2004; Pires et al., 2006). 

É definido digestão, como um processo de conversão de macromoléculas dos 

nutrientes em compostos mais simples, que podem ser absorvidos no trato 
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gastrintestinal. Medidas de digestibilidade servem para qualificar os alimentos quanto 

ao seu valor nutritivo e são expressas pelo coeficiente de digestibilidade, indicando a 

quantidade percentual de cada nutriente do alimento que o animal potencialmente pode 

aproveitar (Van Soest, 1994). 

O tratamento alcalino da casca de cacau pode proporcionar um incremento na 

digestibilidade da MS, e substituir em parte o uso de concentrado protéico nas dietas 

para ruminantes. Objetivou-se com este trabalho avaliar o efeito da adição de diferentes 

níveis de óxido de cálcio sobre o consumo e digestibilidade da casca de cacau em 

ovinos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Local, animais e manejo experimental 

O experimento foi conduzido nas dependências do Laboratório de Pesquisa em 

Nutrição e Alimentação de Ruminantes da Universidade Estadual de Santa Cruz em 

Ilhéus-BA.  

Foram utilizados oito ovinos sem raça definida, machos, adultos, castrados, com 

peso corporal médio de 48,8 kg±6,1, distribuídos em dois quadrados latinos 4 x 4. Os 

animais foram mantidos em gaiolas metabólicas individuais de 0,8 m x 1,2 m cada, com 

piso ripado de metal, providas de comedouros e bebedouros, dispostos frontalmente em 

cada gaiola metabólica.   

Antes de iniciar o experimento, todos os animais foram pesados, tosquiados, 

identificados e tratados contra ecto e endoparasitas. O experimento teve duração de 60 

dias, constituído por quatro períodos experimentais, com 15 dias cada, sendo os dez 

primeiros dias destinados à adaptação dos animais e os cinco dias finais à coleta de 

dados de consumo e excretado.  
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Ao término de cada período experimental os animais foram novamente pesados 

para melhor ajuste das dietas concomitante à uma nova tosquia em especial na área de 

contato entre a bolsa coletora e o animal para evitar a contaminação das fezes com pelos 

dos animais. 

As dietas foram fornecidas duas vezes ao dia, às 8h00 e às 16h00, sendo 

ajustadas de forma a manter as sobras em torno 5% do fornecido. 

 

Dietas experimentais 

A casca de cacau (CC) utilizada neste experimento foi doada por uma empresa 

da cidade de Arataca-BA que presta serviço à industria de moagem de cacau.A CC 

usada foi obtida após o beneficiamento da amêndoa do cacau, e foi composta apenas 

pelo tegumento que envolve o cerne da amêndoa. A silagem utilizada foi a de capim 

elefante (Pennisetum purpureum), acondicionada em tonéis de 150,0 litros. A 

composição química da silagem capim elefante e da casca de cacau nos diferentes níveis 

de tratamento encontram-se na Tabela 1.   

O óxido de cálcio (cal virgem micropulverizada) foi fornecido pela Ical-

Indústria de Calcinação LTDA, localizada em São José da Lapa-MG. A composição 

química informada pelo fabricante foi de: CaO  total 92,00%; CaO disponível mín 

86,00%; MgO máx 1,00%; SiO2 máx 2,5%; R2O3 máx 2,00%; S máx 0,07%; 

Granulometria 90% passante em 100 MESH (0,150 mm). 

As dietas utilizadas foram divididas em controle, composto por silagem de 

capim elefante + uréia sulfato de amônio (9:1), e os que contiam casca de cacau tratadas 

com CaO contendo 80% de silagem de capim elefante e 20% de casca de cacau sendo 

que a casca de cacau com doses de 0%;1,5%;3,0% de óxido de cálcio (CaO) com base 

na matéria natural do cacau (Tabela 2). 
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Tabela 1. Composição química da silagem de capim elefante e da casca de cacau nos 

diferentes níveis de óxido de cálcio (CaO). 

Item  
Silagem de 

capim elefante 

 Casca de cacau 

 in natura 1,5%CaO
 

3,0%CaO
 

Matéria seca
1 

262,3  832,1 860,4 861,0 

Matéria orgânica
2 

953,1  927,4 907,0 902,4 

Proteína bruta
2 

57,6  152,4 150,5 146,9 

Extrato etéreo
2 

37,8  94,8 55,4 53,9 

FDNcp
2 

700,5  494,6 470,7 480,4 

FDAcp
2 

428,4  333,5 345,7 349,1 

CNF
2 

157,2  185,6 230,5 221,2 

PIDA
3 

169,3  516,9 494,2 504,0 

PIDIN
3 

237,1  594,5 584,3 604,1 
1: g/kg da matéria natural; 2: g/kg da matéria seca; 3: g/kg da PB;  

FDNcp: Fibra em detergente neutro livre de cinzas e proteínas; FDAcp: Fibra em detergente ácido 

livre de cinzas e proteínas; CNF: carboidratos não fibrosos; PIDA: proteína insolúvel em 

detergente ácido; PIDN: proteína insolúvel em detergente neutro. 

 
Para que as dietas fossem isonitrogenadas, foi adicionado mistura de 9:1 de uréia 

e sulfato de amônio em todos as dietas no momento em que a dieta era processada 

durante o período da manhã. 

A casca de cacau foi pesada e posteriormente tratada com as doses de óxido de 

cálcio diluído na proporção de 1 kg para 10 L de água e em seguida o material foi 

armazenado em tonéis de 100 L por um período de 24 horas. De acordo Moraes (2008), 

é necessário 1,0 mol de H2O para cada mol de CaO para a formação do hidróxido de 

cálcio Ca(OH)
2
, ou seja, para cada 56,0 g de cal são necessários 18,0 g de água.  

Após a abertura do tonel, a CC tratada nos níveis 1,5 e 3,0% foram levadas a 

estufa de ventilação forçada a 50 ºC durante 24 horas. Após a secagem a casca tratada 

foi exposta ao ambiente para que ocorresse estabilização de temperatura e umidade. 

Para cada período, foi preparada quantidade suficiente de casca de cacau tratada para 

fornecimento aos animais. 
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Tabela 2. Proporção dos ingredientes e composição química das dietas, expressas com 

base na matéria seca 

Item Silagem de 

capim 

  Casca de cacau  

 in natura 1,5% CaO 3,0% CaO 

 Proporção do ingrediente (%) 

Silagem de capim  97,5  78,1 78,1 78,0 

Casca de cacau 0,0  20,0 20,0 20,1 

Uréia 1,3  0,79 0,80 0,82 

Sulfato de amônio 0,1  0,08 0,08 0,09 

Sal mineral
1 

1,0  1,0 1,0 1,0 

 Composição química (g/kg de MS) 

Proteína bruta 98,0  101,2 101,1 101,1 

Extrato etéreo 37,0  48,0 41,0 40,0 

FDNcp 683,0  646,0 641,0 641,0 

CNF 153,0  160,0 169,0 167,0 
FDNcp: Fibra em detergente neutro livre de cinzas e proteínas; CNF: carboidratos não fibrosos.  

1Composição por kg de produto: cálcio 80g, cobalto 30 mg, cobre 350 mg, cromo 11,70 mg, 

enxofre 11,70 g, ferro 700 mg, flúor 600 mg, fósforo 60g, iodo 50 mg, manganês 1,2 g, 

molibdênio 180 mg, selênio 15 mg, sódio 132 g, zinco 2,6 g.  

 

 

Determinação dos consumos e coeficientes de digestibilidade aparente dos nutrientes 

Para obtenção dos coeficientes de digestibilidade aparente da matéria seca, 

matéria orgânica, proteína bruta, fibra em detergente neutro e fibra em detergente ácido, 

extrato etéreo, e carboidratos não fibrosos, utilizou-se o método de coleta total de fezes. 

As coletas totais de fezes foram realizadas sempre às 07:30 e 16:00 h utilizando bolsas 

coletoras de lona e napa ajustadas aos animais.  

As fezes foram pesadas e retiradas amostras equivalentes a 5% do peso total 

excretado, congeladas à -10ºC em sacos plásticos assim como amostras de silagem de 

capim elefante, CC com 0; 1,5; e 3,0% de CaO e sobras de cada animal nos cinco dias 

de coleta.  

As amostras de fezes juntamente com as dos demais alimentos e sobras de todos 

os períodos, foram descongeladas e pré-secadas a 60ºC durante 76 horas, processadas 
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em moinho de faca com peneira de porosidade de 1 mm de diâmetro, para posteriores 

análises do conteúdo de matéria seca (MS), proteína bruta (PB), matéria orgânica (MO), 

extrato etéreo (EE) e fibra em detergente ácido (FDA), conforme os métodos do AOAC 

(1990).   

Nas análises de fibra em detergente neutro (FDN), as amostras foram tratadas 

com alfa-amilase termoestável, sem o uso de sulfito de sódio e corrigido para cinzas 

residuais (Mertens, 1992). A correção da FDN e FDA para os compostos nitrogenados e 

a estimação dos conteúdos de compostos nitrogenados insolúveis nos detergentes neutro 

(NIDN) e ácido (NIDA) foram feitas conforme Licitra et al. (1996).  

O conteúdo de carboidratos não fibrosos (CNF), expresso em % na MS, foi 

calculado de acordo com Hall (2000) como: 100- (%FDN + %PB + %EE + %MM), e 

os nutrientes digestíveis totais (NDT) como: NDT= %PBdigestível + %FDNdigestível + 

%CNFdigestível + 2,25*%EEdigestível.  

A digestão pode ser definida como um processo de conversão de 

macromoléculas dos nutrientes em compostos mais simples, que podem ser absorvidos 

no trato gastrintestinal. Medidas de digestibilidade servem para qualificar os alimentos 

quanto ao seu valor nutritivo e são expressas pelo coeficiente de digestibilidade, 

indicando a quantidade percentual de cada nutriente do alimento que o animal 

potencialmente pode aproveitar (Van Soest, 1994). 

Os coeficientes de digestibilidade dos nutrientes de cada alimento das dietas 

foram estimados a partir dos coeficientes médios de digestibilidade das dietas 

específicas, por sistema de equações lineares (Silva e Leão, 1979). 
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Análises estatísticas 

O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado. Foram 

avaliados os consumos e as digestibilidades dos nutrientes da dieta total e estimado a 

digestibilidade do cacau em função dos níveis de CaO. Foram realizadas análises de 

variância e quando significativo, foi comparado as médias entre as dietas/tratamentos 

com CaO por intermédio da decomposição da soma de quadrados relacionada às doses 

de CaO na casca de cacau, por meio de contrastes ortogonais, conforme descrito na 

Tabela 3. 

Ao contraste 1 atribuiu-se a comparação entre as médias do tratamento controle 

(casca de cacau não tratada) e tratamentos envolvendo casca de cacau com óxido de 

cálcio e quando significativo realizou-se a análise de regressão. O contraste 2 

comparou-se os tratamentos com 1,5 e 3,0% de CaO. Os procedimentos estatísticos 

foram realizados com o auxílio do programa SAS (Statistical Analisys System), 

adotando-se 0,05 como nível crítico de probabilidade do erro tipo I. 

Tabela 3- Distribuição dos coeficientes para os contrastes ortogonais empregados na        

decomposição da soma de quadrados para tratamentos.  

Contraste   Coeficientes 

 Casca in natura Casca 1,5% CaO Casca 3,0% CaO 

(1)  +2 -1 -1 

(2)    0 +1 -1 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Consumo de nutrientes das dietas experimentais 

Não houve diferenças (P>0,05) no consumo de nutrientes (Tabela 4) entre os 

ovinos que receberam dietas com casca in natura em relação aqueles que receberam 

dietas com casca de cacau tratadas com CaO no contraste (1), com exceção para 

consumo de EE.  Houve efeito linear decrescente (P<0,05), na medida em que se 
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adicionou CaO à casca de cacau, sobre consumo de EE (g/dia) na dieta, sendo que para 

cada unidade percentual de CaO no tratamento do cacau in natura, o consumo de EE 

reduz em 4,42 g/dia. A diminuição no consumo de EE em dietas com o cacau tratado 

nos dois níveis deve ter ocorrido em função a uma menor concentração deste nutriente 

no cacau tratado com CaO, em relação ao cacau in natura.  

Tabela 4. Consumo de nutrientes das dietas em função do tratamento, média, erro 

padrão da média. 

Item 
Silagem 

de capim 

Nível de CaO, %  
Media EPM 

 Valor P
-1 

0,0 1,5 3,0   (1) (2) 

 g/dia       

MS 858,1
2 

1012,5 1065,7 957,5  1001,6
2 

26,5  0,9743 0,0164 

MO 812,3 953,5 1000,6 896,8  940,4 24,9  0,8517 0,0148 

EE 33,4 49,3 44,5 37,9  43,2 2,4  0,0033
1
 0,0141 

PB 88,1 110,4 117,4 106,2  110,2 2,8  0,6426 0,0176 

FDNcp 589,6 651,9 692,5 630,4  649,2 22,4  0,6974 0,0674 

FDAcp 345,4 400,8 430,9 382,8  398,6 11,9  0,7221 0,0486 

CNF 101,0 148,9 120,2 132,9  139,2 9,1  0,2562 0,5544 

NDT 313,7 480,7 472,8 426,1  459,7 15,1  0,4759 0,3648 

 % PV       

MS 1,7 2,1 2,1 2,0  2,1 0,04  0,9808 0,2682 

MO 1,6 1,9 2,0 1,9  1,9 0,04  0,9286 0,2429 

FDNcp 1,2 1,3 1,4 1,3  1,3 0,04  0,6516 0,4917 

 g/kg PV
0,75

       

MS 46,5 55,2 57,0 53,4  55,0 1,17  0,9981 0,1381 

1 Ŷ = 56,57598 – 4,4293x (r
2
 = 0,99); 2: valor P=0,0001; NDT: nutrientes digestíveis totais;  

MS: matéria seca; MO: matéria orgânica; EE: extrato etéreo; PB: proteína bruta; FDNcp: Fibra 

em detergente neutro livre de cinzas e proteína; FDAcp: Fibra em detergente ácido livre de 

cinzas e proteína; CNF: carboidratos não fibrosos;  

 

Segundo Oliveira et al. (2002), a utilização de agentes alcalinos melhoram a 

digestibilidade in vitro da MS, podendo proporcionar maior consumo e desempenho 

animal. Os resultados encontrados neste trabalho, não indicaram aumento do consumo 

de MS (P>0,05) com a utilização de Cao. Esse fato pode está relacionado à alta 

concentração, baixa qualidade e a pouca variabilidade do FDN das dietas estudadas.  
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O elevado teor de FDN das dietas utilizadas está intimamente atrelado à lignina 

da casca do cacau e da silagem de capim elefante, cujo corte foi efetuado tardiamente. 

Os valores de consumo de MS expressos em % do peso vivo para a silagem de capim, 

estão muito abaixo do encontrado por Campos et al. (2010) que em experimento com 

ovinos consumido silagem de capim elefante, obtiveram consumo médio de 2,05 % de 

MS/PV. De acordo com Mertens (1992), o FDN atua como um dos principais fatores de 

controle do consumo de matéria seca. 

O consumo de fibra em FDN não diferiu (P>0,05) entre as dietas. Este resultado 

pode estar relacionado à similaridade dos teores de FDN entre as dietas, desta forma 

influenciando a não expressão de diferenças no consumo desse nutriente pelos ovinos. 

A ausência de efeito para o consumo de MS também pode ter colaborado para que não 

ocorresse efeito no consumo de FDN. 

Esperava-se um aumento no consumo de MS e de FDN com casca de cacau 

tratada, conforme tem sido relatado por autores (Andrade et al., 2001; Oliveira et al., 

2002; Pires et al., 2004) que utilizaram aditivos alcalinos no tratamento de palhas e 

subprodutos com alto teor de fibras. Entretanto, o uso de aditivos alcalinos em 

volumosos para animais ruminantes nem sempre tem levado o aumento do consumo de 

nutrientes (Souza et al., 2002, Moraes et al., 2008). 

Quando comparada as médias de consumo de MS da dieta silagem de capim vs. 

dietas com casca de cacau, foi observado aumento no consumo (P<0,05) das dietas 

contendo casca de cacau independente do tratamento alcalino adotado. 

A casca de cacau contém xantinas, sendo as mais importantes a teobromina e a 

cafeína. A teobromina, com fórmula molecular C7H8N4O2 (3,7-dimetilxantina o 3,7-

diidro-3,7-dimetil-1H-purina-2,6-diona) é uma xantina metilada. O grão cru possui 1-
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2% de teobromina e 0,1% de cafeína. A casca do grão possui de 0,5 a 0,8% de 

teobromina(Pires et al., 2005). 

Estimando o consumo de teobromina da casca de cacau contendo um valor 

médio de 0,65% desta xantina relatado por Pires et al.(2005), os animais consumiram 

20,95; 21,51 e 20,43 mg/kg de peso vivo de teobromina por dia nas dietas com casca de 

cacau contendo 0,0; 1,5 e 3,0% de CaO respectivamente. Estes valores estão abaixo dos 

encontrados por Aly (1981), que trabalhou com ovinos consumindo dietas com 35,0 ; 

40,0 e 50,0 mg de teobromina por kg de peso vivo, relatou efeito deletério no consumo 

somente nos animais que consumiram 50,0 mg/kgpv. 

  O aumento no consumo de matéria seca das dietas com casca de cacau 

contrapõe as considerações de autores quanto ao efeito da casca de cacau no consumo 

voluntário. A teobromina tem sido relatada como inibidora de consumo nos ruminantes. 

Aregheore (2002) avaliando a inclusão de até 50% da casca de cacau nas dietas para 

caprinos observaram significativa redução no consumo de MS e no ganho de peso em 

animais alimentados com este subproduto. Entretanto a dose de teobromina diária 

consumida pelos animais deste experimento variaram entre 290,0 e 420,0 mg/kg de 

peso vivo, muito acima dos 50,0mg descritos por Aly (1981).  

Pires et al. (2005) observaram redução do consumo de matéria seca em novilhos 

mestiços de Holandês x Zebu, quando utilizaram 50% de farelo de cacau no 

concentrado e devido principalmente a presença de teobromina. Estes autores 

recomendam a adição de até 25% do resíduo na ração concentrada sem que haja 

comprometimento no consumo para bovinos, porém, para ovinos é possível substituir 

até 30% do milho e do farelo de soja por farelo de cacau sem comprometer o consumo, 

o ganho de peso, a conversão alimentar aliado à uma redução de até 17,55% no custo do 

concentrado(Pires et al. 2004a). 
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Azevêdo et al. (2011), relataram redução no consumo de matéria seca em 

novilhas nelore, quando utilizaram 30% de farelo de cacau na dieta com silagem de 

milho. A baixa palatabilidade do farelo de cacau foi associada a presença da teobromina 

resultando em baixo consumo de MS. 

Carvalho et al. (2004), trabalhando com cabras leiteiras da raça saanem, 

observaram a diminuição no consumo de MS, e da quantidade ruminada de MS e FDN 

com a inclusão de 18,47% de farelo de cacau na dieta. Os animais tendiam a selecionar 

o alimento concentrado em detrimento do farelo de cacau. 

Quanto ao contraste (2), o cacau tratado com nível 3,0% de CaO, proporcionou 

aos ovinos efeito deletério significativo (P<0,05) sobre o consumo de MS, MO, EE, PB 

e FDA em relação ao cacau tratado com nível 1,5% CaO. A elevada concentração de 

CaO encontrada na casca de cacau, com nível de 3,0%, pode ter influenciado na 

diminuição do consumo destes nutrientes. O mesmo comportamento não foi observado 

para os demais nutrientes assim como no consumo expresso em % de peso vivo ou peso 

metabólico.  

Efeitos similares foram encontrados por Pina et al. (2011), onde foi constatado 

que níveis crescentes de inclusão da CaO no tratamento alcalino da cana de açúcar 

influenciaram de forma linear decrescente os consumos de MS, MO, FDNcp, CNF. 

Carvalho (2008) encontraram relação linear negativa entre consumo de NDT e 

adição de CaO à cana-de-açúcar em novilhas, com valores de 4,12; 3,97; 3,45 e 3,08 

kg/dia para adição de cal de 0; 0,75; 1,5 e 2,25% na matéria natural, respectivamente. 

Pancoti et al. (2011) relataram diminuição no consumo de NDT por novilhas Holandez 

X Zebu à medida que se incrementava o CaO à cana de açúcar. 

Moraes et al. (2008) encontraram efeito prejudicial no consumo de MS, MO, 

PB, EE, CNF, da cana de açúcar tratada com hidróxido de cálcio em relação a cana de 
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açúcar in natura. Foi observado redução no consumo de MS (% PV) entre os animais 

alimentados com cana-de-açúcar tratada com CaO,  15,3% inferior ao daqueles que 

receberam a cana-de-açúcar in natura sem adição de CaO. 

Domingues et al. (2006) observaram acréscimo na temperatura da cana-de-

açúcar após a adição de 1% de hidróxido de cálcio de 0,53°C/h. Além disso, o pH 

mensurado 24 horas após o tratamento da cana-de-açúcar foi demasiadamente alcalino 

(pH 9,22), o que pode ter prejudicado a palatabilidade e limitado o consumo do 

volumoso tratado. 

Esse prejuízo no consumo dos nutrientes ocasionado pelo decréscimo do 

consumo de MS pelos animais tem sido atrelado a alta temperatura da cana-de-açúcar 

com CaO em comparação à cana in natura picada no momento do fornecimento aos 

animais. Esta hipótese não pode ser relacionada aos efeitos deletérios no consumo de 

nutrientes da casca de cacau tratada neste estudo, pois, após a exposição à hidrólise, a 

casca de cacau foi secada em estufa e posta ao ambiente para estabilização da 

temperatura. 

 Os resultados encontrados neste experimento podem estar relacionados a uma 

diminuição na palatabilidade do material submetido a tratamento alcalino à medida que 

se elevou sua concentração na casca de cacau. Foi notório durante o experimento, que 

os animais variavam muito quanto à aceitação do cacau tanto para o tratado quanto para 

o não tratado.  

 

Digestibilidade aparente dos nutrientes das dietas experimentais 

Quando avaliada a digestibilidade aparente dos nutrientes da dieta (Tabela 5), 

observou-se apenas efeito significativo (P<0,05), com redução linear para o EE, 

resultado este que corrobora com os dados descritos anteriormente sobre a diferença da 
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concentração, consumo e da digestibilidade aparente do EE da casca de cacau tratada e 

in natura. 

O tratamento da casca de cacau com CaO, neste estudo contraria a pressuposição 

de Ezequiel et al. (2005), no qual o tratamento de volumosos com produtos alcalinos, 

influencia a digestibilidade das frações fibrosas, proporcionando melhor aproveitamento 

da fibra da dieta, disponibilizando mais energia para o crescimento microbiano.  

Tabela 5. Coeficientes de digestibilidades e nutrientes digestíveis totais das dietas 

experimentais em kg/kg de matéria seca. 

Item 
Silagem 

de capim 

Nível de CaO, %  
Media EPM 

Valor P
-1 

0,0 1,5 3,0  (1) (2) 

MS 0,414 0,390 0,374 0,376  0,387 1,3 0,2839 0,8396 

MO 0,463 0,439 0,436 0,429  0,436 1,1 0,5382 0,5238 

EE 0,723 0,796 0,699 0,688  0,729 2,3 0,0282
1 

0,7644 

PB 0,638 0,510 0,504 0,504  0,503 0,8 0,6984 0,9787 

FDNcp 0,397 0,365 0,376 0,372  0,376 1,2 0,7787 0,9079 

FDAcp 0,198 0,189 0,184 0,188  0,195 1,6 0,9109 0,8725 

CNF 0,642 0,630 0,678 0,595  0,626 2,3 0,9158 0,2070 

NDT 0,374 0,472 0,450 0,450  0,461 1,3 0,5464 0,9989 
Equações de regressão linear 1: Ŷ= 87.5842 - 4.86875x (r

2
 = 0,81); MS: matéria seca; MO: 

matéria orgânica; EE: extrato etéreo; PB: proteína bruta; FDNcp: Fibra em detergente neutro 

livre de cinzas e proteína; FDAcp: Fibra em detergente ácido livre de cinzas e proteína; CNF: 

carboidratos não fibrosos; NDT: nutrientes digestíveis totais. 

 

Contradiz da mesma forma os achados de Macedo et al. (2011) que observaram 

melhora na degradabilidade da matéria seca e da fração fibrosa  da cana de açúcar com 

3% de óxido de cálcio com base na matéria natural,  sugerindo uma melhor 

aproveitamento dos nutrientes quando tratada com esta dose. 

Estudos conduzidos por Garmo et al. (1986) evidenciou incrementos de 13 a  

20%, na digestibilidade in vitro da matéria seca (MS)  da palha de aveia tratada com 

hidróxido de cálcio(Ca(OH)2. No entanto, Bass et al. (1982), não observaram efeito 

significativo do tratamento com Ca(OH)2 sobre a digestibilidade da palha de trigo.  
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Fica evidente pela alternância de resultados positivos e negativos sob a 

digestibilidade da MS de volumosos tratados com álcalis, que o aditivo utilizado, a dose 

e os processos envolvidos na metodologia, quando não padronizados, conferem 

resultados distintos, pondo em dúvida a validade da técnica. 

A ausência de efeito significativo (P>0,05) para a maioria dos componentes 

nutricionais e a manutenção no coeficiente de digestibilidade da FDN com a inclusão 

das doses de CaO na casca de cacau confirma a pressuposição de Carvalho (2008) que o 

tratamento alcalino de alimentos fibrosos pode não atingir sua máxima eficiência em 

todas as situações. 

Pode-se acrescentar, que o reduzido tamanho da partícula da casca de cacau, 

assim como da silagem de capim elefante utilizada nesse estudo, possam não ter 

garantindo a permanência destes por tempo suficiente no pré-estômago dos animais para 

máximo aproveitamento de seus nutrientes. O tamanho e a forma da partícula ingerida 

afetam o consumo, a taxa de degradação e o tempo de retenção da digesta no rúmen 

(LUGINBUHL et al., 1991). 

Um tamanho maior da partícula dos alimentos utilizados poderia elevar o tempo 

de permanência no rúmen e consequentemente, uma fermentação mais eficiente, 

maximizando a digestibilidade das porções fibrosas da casca de cacau, tornando 

possível uma melhor diferenciação das digestibilidades do FDN entre as dietas 

experimentais.  

Sabe-se que a taxa de passagem do alimento no rúmen é uma variável 

importante na regulação do consumo. O maior ou menor tempo de retenção no retículo-

rúmen influencia nos processos de digestão e de assimilação dos nutrientes. Segundo 

SEONE (1995), as forragens que ocuparam menor volume e que retiveram menos água 

são consumidas em maior quantidade, devido, possivelmente, ao aumento da taxa de 
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passagem, em contrapartida há uma redução na digestibilidade, principalmente, da 

fração fibrosa. 

 

Digestibilidade aparente dos nutrientes da silagem de capim e da casca de cacau 

Para conferir as estimativas do coeficiente de digestibilidade aparente dos 

nutrientes via sistemas de equações lineares (Silva e Leão, 1979) de cada alimento 

isoladamente, realizou-se regressão entre os valores observados em dietas exclusivas de 

silagem de capim e os valores estimados do coeficiente de digestibilidade aparente dos 

nutrientes da silagem de capim em dietas composta por silagem de capim (80%) e casca 

de cacau (20%) independente dos diferentes níveis de CaO (Figura 1).  

Pode-se inferir que as estimativas de coeficiente de digestibilidade aparente 

utilizando sistemas de equações lineares são precisas, já que a solução dos efeitos fixos 

da equação de regressão estimada possibilitou que o coeficiente linear ficasse próximo 

de zero (0,0228) e o coeficiente angular próximo a 1 (0,9567), isto é, os valores de 

digestibilidade estimados pelas equações lineares são equivalentes aos observados em 

condições práticas de alimentação de ovinos. 

Quanto a digestibilidade aparente da casca de cacau (Tabela 6), analisando o 

contraste 1, observou-se efeito (P<0,05) deletério na digestibilidade aparente do  EE nos 

tratamentos com casca de cacau tratada com CaO, sendo que nos demais componentes 

nutricionais não apresentaram efeito significativo (P>0,05).  

O coeficiente de digestibilidade da MS da casca de cacau não tratada está muito 

abaixo dos 57% de degradabilidade da MS descritos por Tuah(1987), entretanto 

Bateman e Fresnilo (1967) que trabalharam com bovinos e relataram que a 

digestibilidade in vivo da matéria seca da casca de cacau variou entre 32,3-39,7%, 

valores estes muito próximo do encontrado neste estudo. A origem distinta da casca de 
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cacau trabalhada nos diferentes ensaios, e as metodologias empregadas favorece a 

variabilidade nos resultados encontrados. 

Considerações quanto a diferença entre a lignina de gramíneas e de 

dicotiledôneas, como a planta do cacau devem ser ressaltadas para melhor entendimento 

das reações ocorridas durante a ação do óxido de cálcio na parede celular da casca do 

cacau.  

Segundo Carpita & Gibeaut, (1993), a parede celular das espécies de gramíneas 

difere da parede de outras espécies como as dicotiledôneas em termos da composição da 

lignina, pois apesar de em termos de unidades (guaiacil e siringil) ser similar entre 

monocotiledôneas e dicotiledôneas, as gramíneas também contêm uma pequena, mas 

significativa porcentagem da unidade hidroxifenil (H, 4-15%), que é encontrada apenas 

em traços na lignina proveniente de dicotiledôneas (GRABBER et al., 2004). Ao 

contrário das dicotiledôneas, a lignina de gramíneas contém quantidades substanciais de 

ácido ferúlico e cumarílico, que são esterificados e eterificados na parede. 

Tuah (1987) trabalhando com ovinos e bovinos fistulados no rúmen, não 

encontrou diferenças significativas na digestibilidade in situ entre a casca de cacau 

tratada com amônia a 3,5% na matéria natural e a casca de cacau in natura, mas 

encontrou melhora significativa (P<0,05) quando a casca era submetida a hidrólise pelo 

hidróxido de sódio, que tem ação mais elevada no tratamento hidrolítico. 

 Van Soest (1982) afirma que as ligações da lignina das forragens são mais 

susceptíveis a tratamento alcalino suave do que as ligações da lignina de alimentos 

grosseiros como a palha de milho e a casca de cacau, devido ao maior teor de ligações 

do tipo éster que são estas que sofrem maior ação do tratamento hidrolítico.  

As ligações éster entre a lignina e os carboidratos estruturais são mais facilmente 

clivadas pelo tratamento alcalino do que as outras ligações e segundo Tuah (1987) o 
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cacau por ser uma planta dicotiledônea, que possui menor concentração de ligações do 

tipo éster que as gramíneas, possivelmente explica a indiferença da lignina do cacau 

para tratamento com álcalis com baixo e moderado poder de hidrólise como a amônia e 

o óxido de cálcio. O ganho na degradabilidade da casca de cacau tratada com hidróxido 

de sódio (NaOH) foi relacionado por esse autor à um maior poder de hidrólise 

proporcionado pelo NAOH. 

O coeficiente de digestibilidade aparente do EE associou-se de forma linear e 

negativamente (P<0,05) às doses de CaO aplicadas a casca de cacau. Este resultado 

pode esta relacionado a uma diminuição do consumo de EE de forma linear a medida 

que se adiciona CaO a casca de cacau , concordando com os achados de Sampelayo et 

al. (2002)  que observaram efeito negativo na digestibilidade do EE, com a diminuição 

deste na dieta. 

 

 

 

  

 

Figura 1. Relação entre os valores médios de coeficiente de digestibilidade aparente 

observado e estimado por sistemas de equações lineares da silagem de capim 

elefante (Ŷ =0,0228 + 0,9567x; r
2
 = 0,99) 
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Oliveira Junior et al. (2000) constataram efeito quadrático sobre o coeficiente de 

digestibilidade aparente do EE, que aumentou devido à menor representatividade da 

gordura fecal endógena, em relação à gordura fecal oriunda da dieta, com o aumento do 

EE dietético. 

Tabela 6. Coeficientes de digestibilidade aparente dos nutrientes da casca de cacau 

Item 
Nível de CaO, %  

Media EPM 
Valor P

-1 

0,0 1,5 3,0  (1) (2) 

MS 0,402 0,338 0,361  0,384 1,9 0,1087 0,4488 

MO 0,450 0,407 0,411  0,433 1,6 0,0847 0,8344 

EE 0,862 0,756 0,687  0,750 2,8 0,0035
1
 0,0800 

PB 0,411 0,433 0,414  0,406 1,0 0,2084 0,1056
 

FDNcp 0,403 0,322 0,387  0,387 1,3 0,5196 0,4921 

FDAcp 0,195 0,184 0,192  0,198 1,9 0,8956 0,8685 

CNF 0,605 0,649 0,583  0,595 2,9 0,8670 0,2727 

         

NDT 0,537 0,477 0,443  0,485 1,7 0,0107
2
 0,2148 

1: Ŷ = 94,8767-6,60006x (r
2
 = 0,98); 2: Ŷ= 51,11977 - 1,67142x (r

2
 = 0,97). 

MS: matéria seca; MO: matéria orgânica; EE: extrato etéreo; PB: proteína bruta; FDNcp: Fibra 

em detergente neutro livre de cinzas e proteína; FDAcp: Fibra em detergente ácido livre de 

cinzas e proteína; CNF: carboidratos não fibrosos; NDT: nutrientes digestíveis totais. 

 

A diminuição linear na concentração de NDT (P<0,05) da casca de cacau a 

medida que se elevou a concentração de CaO, está relacionada a menor concentração e 

digestibilidade aparente do EE nestes tratamentos quando comparado a casca in natura. 

Por ter ocorrido uma diminuição no coeficiente de digestibilidade aparente do EE, e por 

este compor o cálculo do NDT, o valores do NDT flutuaram junto com os valores 

encontrados para o EE. 

Esta diminuição na concentração de NDT poderia ter afetado negativamente a 

digestibilidade do FDN e FDA da casca do cacau tratada, o que não ocorreu devido a 

pouca importância que níveis mais baixos de EE dietéticos influenciem na 

digestibilidade da fibra.  
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Da mesma forma, a digestibilidade do FDN e do FDA da casca sem tratar não 

sofreu influencia da maior concentração de EE dietético, devido a sua participação total 

na dieta não ter atingido valores percentuais elevados que viessem a prejudicar a ação 

dos microorganismos celulolíticos. Níveis elevados de lipídeos (Palmquist & Jenkins, 

1980) podem reduzir o consumo e a digestibilidade, motivo pelo qual as concentrações 

de EE na MS da dieta de ruminantes não devem ser superiores a 7%.  

A baixa qualidade, demonstrada pela composição química e pelos coeficientes 

de digestibilidade dos nutrientes da silagem de capim elefante, deve ser levada em 

consideração, pois, o capim utilizado encontrava-se em processo adiantado de 

maturação.  

A utilização de uma silagem de melhor qualidade poderia interferir 

positivamente na digestibilidade da casca de cacau nos diferentes níveis de tratamento, 

proporcionando maior aporte de nutrientes, principalmente PB e CNF, contribuindo na 

quantidade e eficiência da população microbiana celulolítica.   

De acordo com os resultados de consumo e digestibilidade obtidos neste estudo, 

e levando em consideração que se trata de um material ainda pouco estudado, observa-

se que a adição de CaO objetivando tratamento alcalino da casca de cacau, pode ou não 

promover acréscimo no consumo e digestibilidade de alguns nutrientes, demonstrado 

que possíveis efeitos deletérios do CaO, sobre as variáveis estudadas, possam estar 

contrários as estimativas de melhoria na digestibilidade e consumo encontrado em 

experimentos com cana de açúcar hidrolisada, portanto, ainda devam ser melhor 

elucidadas. 

CONCLUSÕES 

Não é recomendável, em dietas para ovinos, o uso de óxido de cálcio para 

tratamento da casca de cacau, nos níveis de 1,5 e 3,0%, já que não influencia no 
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consumo e na digestibilidade dos nutrientes, porém reduz os nutrientes digestíveis totais 

da dieta. 

O óxido de cálcio por ser um agente alcalino de médio poder hidrolítico, pode 

não ser efetivo na quebra das ligações do tipo éster entre os carboidratos estruturais e a 

lignina da casca do cacau. 
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CONCLUSÃO GERAL 

 

O uso de óxido de cálcio para tratamento da casca de cacau, nos níveis de 1,5 e 

3,0%, não influencia no consumo e na digestibilidade aparente dos nutrientes, além de 

reduzir os nutrientes digestíveis totais da dieta.  

O tamanho reduzido da partícula da casca do cacau e da silagem de capim 

utilizada pode ter favorecido uma rápida taxa de passagem, sendo que as possíveis 

diferenças entre as dietas analisadas não fossem percebidas.    

O tratamento alcalino da casca de cacau com Ca(OH)
2
 e CaO melhora os 

parâmetros fermentativos in vitro da casca do cacau não sendo recomendável o 

tratamento térmico da casca do cacau. 

Os resultados encontrados no experimento I distorcem do encontrado no 

experimento II. Por ter sido moído em partículas de 1mm de diâmetro, os agentes 

alcalinos podem ter tido maior eficiência na quebra das ligações entre os carboidratos 

estruturais e a lignina. A manutenção durante 5 dias em ambiente ruminal simulado 

proporcionou maior tempo de exposição do substrato aos microrganismos ruminais, o 

que não ocorre no rumem.  

 

 

 

 

 

 


