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1. Revisão de literatura 

 

1.1. Resíduos do processamento agroindustrial da pupunha para produção de 

palmito 

 

A pupunha (Bactris gasipaes Kunth) é uma opção para atender a demanda de 

palmito, por apresentar características desejáveis quanto ao seu cultivo e qualidade do 

palmito produzido. Quando cultivada em condições adequadas, apresenta um rápido 

crescimento (30 meses para a colheita), produzindo palmitos de boa qualidade e 

perfilhamento, o que confere caráter permanente de exploração à cultura (Ramos, 

2002).  

No entanto, o processamento para retirada do palmito gera grande quantidade 

de resíduos, como a casca e a bainha (entrecasca). Na região sul da Bahia é gerado, 

diariamente, mais de 40 toneladas de resíduo da pupunha por dia. Este resíduo 

armazenado em  locais inadequados têm representado um problema de  

contaminação ambiental. Além  disto,  o acúmulo de resíduos pode  criar um  

ambiente propício  para proliferação de  vetores  transmissores de  doenças que  

podem levar  riscos à saúde humana. 

O Brasil possui grande diversidade de culturas agrícolas que geram grande 

volume de produção nas diferentes regiões do País. O processamento de diversos 

produtos origina resíduos, que, na maioria das vezes, podem ser aproveitados na 

alimentação animal, reduzindo a contaminação ambiental e os custos de produção 

animal, uma vez que a alimentação corresponde a maior parte dos custos na pecuária. 



6 
 

Estudos com a utilização de resíduos agroindustriais na produção animal vêm 

crescendo nos últimos anos com o objetivo de reduzir o custo de produção para 

criação. Diversos trabalhos com utilização de resíduos agroindustriais foram publicados 

recentemente. Pode-se citar o farelo de babaçu (Xenofonte et al., 2009), casca de 

maracujá desidratada (Pereira et al., 2011), fruto-refugo do melão (Costa et al., 2011), 

polpa cítrica (Rodrigues et al., 2011; Gilaverte et al., 2011), resíduo de cervejaria 

(Gilaverte et al., 2011), casca de soja (Gentil et al., 2011) e a torta de dendê (Bringel et 

al., 2011). 

Com a utilização de resíduos, o produtor passa a ter uma fonte alternativa de 

alimento para os rebanhos, diminuindo os custos de produção, e as agroindústrias 

reduzem o acúmulo de potenciais poluentes ambientais.  

 

1.2. Utilização do resíduo da pupunha para alimentação de ruminantes 

 

A composição bromatológica do resíduo do palmito pupunha varia entre os 

autores consultados. Rodrigues Neto et al. (2001) observaram valor de matéria seca 

(MS) de 201 g/kg de matéria natural, já para proteína bruta (PB) e fibra em detergente 

neutro (FDN), estes autores observaram valores de 107 e 619 g/kg da MS. Schimidt et 

al. (2010) observaram valores de 157, 48 e 734 g/kg para MS, PB e FDN valores 

semelhantes aos encontrados por Oliveira et al. (2010) que foram 143, 44 e 723 g/kg 

para MS, PB e FDN, respectivamente. Já Rombola et al. (2010) verificaram valores de 

184, 53 e 630 g/kg para MS, PB e FDN, respectivamente. Parte dessa diferença pode 

ser atribuída às diferentes partes do resíduo utilizadas pelos autores (folhas e bainhas). 
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Devido a sua composição bromatológica, o resíduo da pupunha apresenta 

potencial para ser utilizado na alimentação de ruminantes, mas sua baixa 

concentração de matéria seca dificulta o transporte e o armazenamento deste 

material na propriedade rural (Schimidt et al., 2010). 

A possibilidade de conservar esse resíduo na forma de silagem é uma alternativa 

para utilização durante períodos de menor disponibilidade de recursos forrageiros.  No 

entanto, alguns artifícios têm que ser utilizados, já que a composição química desse 

material na forma in natura não possibilita fermentação adequada (Oliveira et al. 

2010). 

A inclusão de aditivos na ensilagem tem como função reduzir os riscos do 

processo, prevenindo as fermentações secundárias e aumentando o valor nutritivo da 

silagem produzida (Costa et al., 2001). O milho e seus derivados são bastante utilizados 

na alimentação de ruminantes, sendo o fubá de milho amplamente utilizado como 

aditivo na produção de silagem, apresentando funções de absorvente e nutriente. O 

fubá de milho apresenta 876 g/kg de MS; 91 g/kg de PB; 13 g/kg de EE; 849 g/kg de 

CHO; 139 g/kg de FDN; 40 g/kg de FDA; 35 g/kg de celulose; 94 g/kg de hemicelulose; 

11 g/kg de lignina e 0,907 g/g de digestibilidade da MS (Valadares Filho et al., 2006). 

De acordo com Ávila et al. (2006), o amido, o principal carboidrato do fubá de milho, 

não é aproveitado pelas bactérias láticas, entretanto favorece o processo de 

fermentação pela redução do teor de umidade do material ensilado. Lavezzo & 

Andrade (1998) constataram que a utilização do fubá de milho na ensilagem de capim-

elefante, é recomendável, pois, além de aumentar o teor de MS, favorecendo o 

processo de fermentação, eleva o valor energético da silagem. 
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Rodrigues Neto et al. (2001) concluíram que a adição de 10% de fubá de milho na 

ensilagem do resíduo da pupunha, proporcionou silagens de valor nutritivo 

semelhante à maioria das silagens de forrageiras convencionais. Oliveira et al. (2010) 

aumentaram o teor de MS de 143 g/kg do resíduo in natura para 197 g/kg na silagem 

aditivada com 10% de fubá de milho. 

Quanto à digestibilidade deste resíduo, Oliveira et al. (2010) observaram 

digestibilidade in vitro da MS de 54,0 e 77,5% para o resíduo in natura a silagem do 

resíduo aditivada com 10% de fubá de milho. Já Rodrigues Neto et al. (2001) 

observaram coeficientes de digestibilidade aparente de 53,9; 60,2 e 50,0% para MS, PB 

e FDN, respectivamente, em silagem do resíduo da pupunha sem aditivo e de 67,4; 

71,0 e 55,3% para MS, PB e FDN, respectivamente, em silagem do resíduo da pupunha 

aditivada com 10% de fubá de milho. 

Rombola et al. (2010) fornecendo dieta completa, com relação volumoso 

concentrado de 40:60, para ovinos Santa Inês observaram coeficientes de 

digestibilidade aparente da MS, PB e FDN de 73,5; 73,2 e 43,1%, respectivamente, em 

substituição de 40% da silagem da milho por resíduo da pupunha in natura. 

Quanto ao desempenho animal, Aguiar (2010) em confinamento de ovinos, 

fornecendo dietas completas utilizando silagem do resíduo da pupunha com diferentes 

aditivos obteve médias de ganho de peso diário de 0,094g; 0,168g; 0,091g; 0,188g para 

as silagens sem aditivo, aditivada com 10% de milho moído, 1% de uréia ou 10% de 

torta de dendê, respectivamente. A dieta teve relação volumoso:concentrado de 50:50 

e o concentrado utilizado foi à base de milho moído e farelo de soja. Já Rombola et al. 

(2010) fornecendo dieta completa com relação volumoso:concentrado de 40:60, e 
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substituição de 40% da silagem de milho por resíduo da pupunha in natura, 

observaram ganho de 140 g/dia de peso vivo em ovinos Santa Inês confinados 

 

1.3. Regulação do consumo voluntário com alimentos alternativos 

 

Outro entrave na utilização do resíduo da pupunha na alimentação de 

ruminantes é seu teor de FDN. O conceito de que o animal ingere até que suas 

necessidades metabólicas estejam satisfeitas, evidenciadas pelo aumento da glicemia, 

no caso dos monogástricos, não se aplica aos ruminantes (Van Soest, 1994). 

As forrageiras, independente da forma como são administradas, apresentam 

concentrações relativamente altas de FDN, que limitam o consumo por distensão do 

trato gastrintestinal, antes que as demandas de energia estejam satisfeitas. Nesse tipo 

de controle físico da ingestão, a taxa em que a forragem deixa o rúmen representa um 

fator muito importante no controle da ingestão diária. A quantidade de FDN na dieta 

não está definida e pode variar em função do nível de produção animal e do tipo de 

forragem utilizada. É desejável que o teor de FDN da ração exceda 250 g/kg de MS e 

70% dessa FDN seja fornecida na forma de volumosos para manter as condições ideais 

dentro do rúmen (pH, proporção de ácidos graxos voláteis, população microbiana) e 

não prejudicar a digestibilidade (Cardoso et al., 2000). O consumo voluntário de 

forragens é um fator crítico na determinação do desempenho animal e a FDN está 

negativamente correlacionada ao consumo em animais que recebem dietas à base de 

volumosos. A fração FDN afeta o consumo contribuindo para o enchimento físico do 

rúmen que, por sua vez, é influenciado pelas taxas de digestão e de passagem da FDN 

pelo trato gastrintestinal (Jung & Allen, 1995; Allen, 1996). Os ruminantes podem 
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ajustar o consumo voluntário em função de sua demanda fisiológica de energia, até 

que a capacidade física do rúmen atinja o limite. Em dietas constituídas 

exclusivamente de volumosos de média e baixa qualidade, um dos fatores mais 

importantes no controle do consumo voluntário é a distensão física do rúmen (Soares 

et al., 2002). 

Cardoso et al. (2000) verificaram que o consumo voluntário em bovinos foi 

limitado pelo "enchimento" do rúmen, quando a ração continha maior proporção de 

feno, mas em dietas com maior proporção de concentrado, o limite foi a demanda 

fisiológica de energia para o animal. 

O consumo e a digestibilidade são altamente correlacionados à qualidade do 

alimento. Para rações ricas em concentrado, com teor de FDN abaixo de 250 g/kg de 

MS e digestibilidade acima de 66%, o consumo é menor quanto mais digestivo o 

alimento, enquanto, em rações de baixa qualidade, com teor de FDN acima de 750 

g/kg de MS, o consumo é maior quanto melhor a digestibilidade do alimento (Van 

Soest, 1994) 

 

1.4. Avaliação da digestibilidade para alimentos alternativos 

 

As propriedades físicas e químicas dos alimentos alternativos diferem das de 

plantas forrageiras, o que torna sua degradação e passagem pelo trato gastrintestinal 

diferente (Armentano & Pereira, 1997). Alimentos com alta digestibilidade são 

rapidamente degradados e absorvidos no trato gastrointestinal. Essa rápida absorção 

favorece a passagem do alimento pelo trato, influenciando assim, na taxa de passagem 
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da dieta. Sendo assim, o coeficiente de digestibilidade aparente é um dos parâmetros 

importantes para a avaliação da qualidade de um alimento alternativo. 

Entretanto, a determinação da digestibilidade por intermédio do método 

tradicional de coleta total de fezes requer controle rigoroso da ingestão e excreção, o 

que o torna trabalhoso e oneroso. Isto levou à idealização de métodos indiretos, os 

quais apresentam vantagens sobre o da coleta total de fezes e podem proporcionar 

uma série de informações, incluindo a quantidade ingerida de alimentos ou nutrientes 

específicos, a taxa de passagem da digesta por todo o trato digestivo e a 

digestibilidade de todo alimento ou nutrientes específicos. A digestibilidade in vivo é 

influenciada por efeitos associativos, nível de consumo, taxa de passagem e interações 

destes fatores, por isso, freqüentemente é difícil imitar essas condições in vitro 

(Cochran et al., 1986). Nessas condições, a estimativa da digestibilidade por 

intermédio de indicadores pode ser desejável. A recuperação de frações indigestíveis 

do alimento é a base para uso de indicadores internos, que são empregados 

convenientemente em estudos nos quais são necessárias estimativas de digestibilidade 

(Van Soest, 1994). 

Os indicadores internos mais utilizados são a fibra em detergente neutro 

indigestível (FDNi) (Berchieli et al., 2000; Véras et al., 2005; Zambom et al., 2006; 

Cabral et al., 2008; Casali et al., 2008; Ferreira et al., 2009; Kozloski et al., 2009; 

Rodrigues et al., 2010) e a fibra em detergente ácido indigestível (FDAi) (Berchieli et 

al., 2000; Alves et al., 2003; Véras et al., 2005; Bispo et al., 2007; Casali et al., 2008; 

Cabral et al., 2008; Ferreira et al., 2009; Rodrigues et al., 2010) 

Véras et al. (2005) concluíram que a avaliação da digestibilidade pelo método 

FDNi foi eficiente em determinar a digestibilidade, em comparação ao método de 
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coleta total. Mesma conclusão obtida por Kozloski et al. (2009) que afirmaram que a 

fibra em detergente neutro indigestível (FDNi), quando corrigido para produção fecal, 

foi eficiente para determinar a digestibilidade de uma dieta. 

Alves et al. (2003), trabalhando com ovinos em crescimento, compararam a 

estimativa da produção de matéria seca fecal, utilizando a fibra em detergente ácido 

indigestível (FDAi) como indicador interno e o método de coleta total, e verificaram 

que não houve diferença entre os métodos para a digestibilidade dos nutrientes. Esses 

autores concluíram que a FDAi pode ser utilizada como indicador interno para 

estimativa do coeficiente de digestibilidade em ovinos. 

Rodrigues et al. (2010) testando os indicadores FDAi, FDNi, lignina em detergente 

ácido, lignina indigestível e óxido crômico observaram que os coeficientes de 

digestibilidade aparente obtidos utilizando-se o FDAi foram os mais acurados 

concluindo assim que a FDAi é o indicador mais recomendável em trabalhos que 

tenham como objetivo a geração de dados de composição e valor nutricional dos 

alimentos. 

Casali et al. (2008) utilizando sacos confeccionados com tecido-não-tecido (TNT) 

em protocolos de estimação in situ, concluíram que tanto a FDNi quanto a FDAi podem 

ser utilizados como indicadores internos, sendo que devem ser utilizados tempos de 

incubação de 240 horas para o FDNi e 246 horas para o FDAi para que se obtenham 

estimativas mais exatas das frações indigestíveis. 
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1.5. Demanda de carne e características da carcaça ovina 

 

A ovinocultura vem se desenvolvendo no Brasil. Segundo o IBGE (2012) o 

rebanho nacional era de 15.588 mil em 2005 e em 2010 passou de 17.380 mil cabeças. 

Mas este rebanho ainda não atende a demanda nacional visto que o país ainda é 

importador deste produto. Apenas no mês de novembro de 2010, o país importou 870 

toneladas de carne ovina do Uruguai (Farmpoint, 2012).  

A região Nordeste detém quase 57% do rebanho nacional (IBGE, 2012), mas 

apresenta baixos índices produtivos, possivelmente em decorrência do sistema 

extensivo empregado e da indisponibilidade de forragens durante grande parte do ano 

(Costa et al., 2011). O rebanho baiano em 2010 foi o 2º maior do país com 3.125 mil 

cabeças, ficando atrás do Rio Grande do Sul com efetivo de 3.979 mil cabeças (IBGE, 

2012). 

Nos últimos anos, a ovinocultura tem passado por transformações visando 

incrementar sua eficiência e produtividade. No Nordeste brasileiro, o consumo de 

carne ovina ainda é baixo, o que está associado à menor oferta e à qualidade do 

produto comercializado, que muitas vezes é originada de animais velhos, com baixa 

qualidade de carcaça, resultantes de deficientes critérios de seleção para o abate 

(Xenofonte et al. 2009). 

Segundo Rodrigues et al. (2008), a estratégia de confinamento encurta o ciclo de 

produção e coloca no mercado carcaças de animais mais precoces e carne ovina de 

qualidade. 

O peso vivo do ovino normalmente é o elemento regulador dos abates.  Os 

mercados consumidores estabelecem abates de cordeiros com 28 a 32 kg de peso 
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corporal, evitando abate de animais em condições insatisfatórias de desenvolvimento 

muscular e acabamento. O peso da carcaça é influenciado pela velocidade de 

crescimento, idade ao abate e manejo nutricional, sendo um importante fator na 

estimativa de seu rendimento (Santos, 2009). 

O valor individual de um ovino para produção de carne é estimado por meio do 

rendimento de carcaça, que expressa a relação percentual entre os pesos de carcaça e 

do animal. 

A espécie ovina apresenta rendimentos de carcaça que variam de 40 a 50% de 

peso vivo, sendo influenciados por fatores intrínsecos e extrínsecos. O rendimento 

comercial, obtido pela relação peso da carcaça fria/peso vivo ao abate, juntamente 

com as características quantitativas da carcaça, é um importante indicador da 

disponibilidade de carne ao consumidor (Silva Sobrinho, 2001). 

De acordo com Osório & Osório (2005), é considerado como carcaça o que resta 

do corpo do animal após o sacrifício (sangria) e a retirada de pele, vísceras, órgãos 

internos, patas (seccionadas nas articulações tarso-metatarsianas e carpo-

metacarpianas) e cabeça (seccionada na articulação atlanto-occipital), sendo que os 

rins e os depósitos de gordura perirrenal e pélvica-cavitária fazem parte da carcaça. Os 

mesmos autores citam que existem dois tipos de peso mensurados na carcaça: o peso 

de carcaça quente (PCQ) e o de carcaça fria (PCF).  O primeiro é mensurado logo após 

o abate, o outro, após o período de resfriamento.  As perdas durante o resfriamento 

da carcaça é determinada pela diferença entre o peso de carcaça quente e de carcaça 

fria.  

Medidas objetivas e subjetivas podem ser utilizadas a fim de se avaliar as 

condições de uma carcaça (Reis et al., 2001). 
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Uma medida isolada não pode definir as características de carcaça, mas suas 

combinações podem ser usadas para estabelecer índices, que permitam ajustar os 

dados obtidos e, assim, comparar melhor as carcaças e o desempenho animal (Santos, 

2009). 

 As medidas de comprimento, largura, espessura e profundidade expressam o 

dimensionamento da carcaça, possibilitando a avaliação objetiva da conformação.  

Uma boa conformação indica desenvolvimento proporcional das distintas regiões 

anatômicas da carcaça, primando por formatos mais convexos.  Estas medidas, quando 

combinadas com o peso, predizem sua composição em músculo, gordura e osso, sendo 

que, a proporção destes tecidos na carcaça determina grande parte do valor 

econômico da mesma (Santos, 2009). 

Outras variáveis possuem grande importância na avaliação quali-quantitativa da 

carcaça. 

A compacidade de carcaça se trata de medida utilizada para avaliar a quantidade 

de tecidos depositados por unidade de comprimento, sendo um indicativo da 

conformação da carcaça. 

Já a área de olho de lombo (AOL), é uma medida que pode auxiliar na avaliação 

do grau de rendimento em cortes desossados na carcaça (Osório & Osório, 2005). De 

acordo com Siqueira & Fernandes (2000), a profundidade máxima do músculo 

Longissimus dorsi, músculo avaliado na AOL, é indicadora da musculatura total da 

carcaça e a espessura da gordura de cobertura desta área apresenta alta correlação 

com a gordura subcutânea total da carcaça. 
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A gordura de cobertura contribui positivamente, protegendo a carcaça da 

desidratação durante o resfriamento, evitando o escurecimento da parte externa dos 

músculos, além de não prejudicar a qualidade da carne (Osório & Osório, 2005). 

A carcaça é o componente do peso vivo de maior valor comercial. Todavia, nos 

últimos anos, a valorização dos órgãos aptos ao consumo, da pele e dos resíduos 

usados pelas indústrias e, principalmente, a associação desses componentes ao 

rendimento de carcaça (quanto mais pesados, menor o rendimento de carcaça) tem 

estimulado o estudo dos não-componentes da carcaça (Kuss et al., 2007). A escassez 

de informações e falta de marketing envolvendo os não-componentes da carcaça ovina 

têm gerado descaso pelos abatedouros e frigoríficos de ovinos, que normalmente 

descartam esses componentes sem obter lucro, deixando de dar melhor destino, como 

nas espécies bovina, suína e de aves (Pinheiro et al. 2009). 

 

1.6. Objetivo Geral 

 

A partir destas considerações, o trabalho teve como objetivo geral, determinar a 

melhor forma de utilização do resíduo agroindustrial da pupunha através da avaliação 

do consumo e digestibilidade aparente dos nutrientes, desempenho animal e 

características dos componentes carcaça e não-carcaça de ovinos confinados 

alimentados com dietas contendo resíduo da pupunha em diferentes formas. 

Os resultados da pesquisa estão apresentados em dois capítulos que serviram de 

base para produção de dois artigos científicos. 
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3.  Capítulo 1 
 

Consumo e digestibilidade aparente do resíduo agroindustrial da 
pupunha na alimentação de ovinos. 

 
Resumo - O objetivo deste estudo foi avaliar o consumo e a digestibilidade aparente 

do resíduo da pupunha em diferentes formas de fornecimento para ovinos confinados. 

Foram utilizados 20 cordeiros mestiços Santa Inês, castrados, com idade média de 150 

dias e peso vivo de 22,4±3,4 kg. O delineamento experimental foi o inteiramente 

casualizado com quatro dietas experimentais e cinco animais por dieta. As dietas 

foram compostas por resíduo da pupunha in natura corrigido com uréia (PU), dieta 

completa com resíduo da pupunha in natura + concentrado (PN), dieta completa com 

silagem do resíduo da pupunha + concentrado (SP) e dieta completa com silagem do 

resíduo da pupunha aditivada com 15% de fubá de milho + concentrado. Foi anotado 

diariamente a quantidade consumida por animal e os coeficientes de digestibilidade 

foram estimados a partir do indicador interno FDAi. A dieta PU proporcionou menor 

consumo de todos os nutrientes avaliados e menor digestibilidade dos nutrientes 

avaliados, com exceção do carboidrato não fibroso, que não apresentou diferença, em 

relação às demais dietas. A dieta PN proporcionou maior consumo de matéria seca 

(MS), matéria orgânica (MO), proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro (FDN), 

nutrientes digestíveis totais (NDT) e energia digestível (ED) e menor coeficiente de 

digestibilidade aparente da MS, MO, PB e CNF em relação às dietas SP e SPM. A dieta 

SP proporcionou menor consumo de MS, MO, EE, CNF, NDT e ED e menor coeficiente 

de digestibilidade da MS, MO e CNF em relação a dieta SPM. Dieta completa utilizando 

o resíduo da pupunha in natura como volumoso proporciona maior consumo de 

nutrientes, enquanto dieta completa utilizando a silagem do resíduo da pupunha 

aditivada com 15% de fubá de milho proporciona melhor aproveitamento dos 

nutrientes em ovinos confinados. 

 

Palavras-chave: alimentos alternativos, confinamento, ruminantes, silagem 

 

 



23 
 

 Introdução 

A estacionalidade na produção de forragens, em determinadas épocas, tem sido 

responsável pela reduzida produtividade dos rebanhos. Este fato tem despertado o 

interesse no aproveitamento de alimentos alternativos. Nesse contexto, os resíduos da 

agroindústria podem assumir um importante papel na alimentação dos ruminantes. 

A cultura da pupunha para produção de palmito gera em torno de 30 

toneladas/dia de resíduo no sul da Bahia. Este resíduo oferece potencial para uso na 

alimentação de ruminantes em sua forma in natura, logo após a extração do palmito, 

ou preservado na forma de silagem (Oliveira et al. 2010). No entanto, a produção de 

silagem a partir deste resíduo, requer a utilização de tecnologias apropriadas, já que 

apresenta características indesejáveis para produção de silagem, como teor de matéria 

seca médio de 140 g/kg, fator que aumenta os riscos de fermentação secundária. 

Nesta situação, o uso de aditivos, como o fubá de milho, é fundamental para melhorar 

a fermentação no silo, pois aumenta o teor de matéria seca do material ensilado. Além 

disso, a adição do fubá de milho aumenta o valor energético da silagem (Rodrigues 

Neto et al. 2001). 

O consumo voluntário de forragens é um fator crítico na determinação do 

desempenho animal e o teor de fibra em detergente neutro (FDN) na dieta está 

negativamente correlacionada ao consumo de matéria seca por animais que recebem 

dieta à base de volumoso (Van Soest, 1994; Jung & Allen, 1995; Cardoso et al., 2006). 

As propriedades físicas e químicas dos alimentos alternativos diferem das de 

plantas forrageiras, o que torna sua degradação e passagem pelo trato gastrintestinal 

diferente (Armentano & Pereira, 1997). Por isso o coeficiente de digestibilidade 
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aparente é um dos parâmetros importantes para a avaliação da qualidade de um 

alimento alternativo. 

Com isso, objetivou-se testar a utilização do resíduo da pupunha na alimentação 

de ovinos confinados, a partir da avaliação do consumo e da digestibilidade aparente 

de quatro formas diferentes de fornecimento deste. 

 

Material e Métodos 

 

Local e Animais  

 

O experimento foi desenvolvido no Laboratório de Pesquisas em Nutrição e 

Alimentação de Ruminantes – LAPNAR, do departamento de Ciências Agrárias e 

Ambientais da Universidade Estadual de Santa Cruz, no município de Ilhéus-BA.  

Foram utilizados 20 cordeiros machos castrados, mestiços Santa Inês, com peso 

corporal (PC) médio de 22,4±3,4 kg e idade média de 150 dias. Os animais foram 

identificados, vermifugados e confinados em baias individuais de 0,96 m², com piso 

ripado, sendo estas providas de bebedouros e comedouros. 

As médias de temperatura e umidade verificadas no período foram de 25,1° C e 

83,6%, respectivamente. 

 

Delineamento e dietas experimentais  

 

Foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado, sendo quatro dietas 

experimentais, com cinco repetições cada, as quais consistiam de diferentes formas de 
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utilização do resíduo da pupunha: PU – resíduo in natura, enriquecido com 

uréia+sulfato de sulfato de amônia; PN – resíduo in natura + concentrado 1; SP – 

silagem do resíduo + concentrado 1;  SPM – silagem do resíduo aditivada com 150 g/kg 

de fubá de milho + concentrado 2. 

As dietas experimentais foram formuladas de acordo com as exigências 

nutricionais do NRC (2007) para um ganho médio de 200 g/dia (Tabela 2). 

A dieta PU foi enriquecida com uréia + sulfato de amônia para proporcionar 100 

g/kg de proteína bruta (PB) na matéria seca (MS) da dieta total, de modo que, mesmo 

com baixo teor proteico, não houvesse prejuízos à fermentação ruminal (Van Soest, 

1994). As outras dietas foram formuladas para serem isonitrogenadas com 160 g/kg de 

PB na MS total da dieta e para isto se utilizou dois concentrados diferentes que são 

apresentados nas tabelas 1 e 2. 

O resíduo da pupunha foi fornecido pela empresa Inaceres LTDA e era 

constituído da entrecasca (bainha), ponta das hastes e hastes impróprias para o 

processamento. 

Para a produção das silagens, o resíduo foi picado em picadeira estacionária, 

pesado e ensilado, com pisoteio constante de uma pessoa, em barris de PVC com 

tampa vedada e trava de metal, com capacidade de 120 kg. O resíduo utilizado na 

dieta SPM ainda recebeu como aditivo 15% de fubá de milho, na matéria natural, antes 

de ser ensilado. Os silos só foram abertos após 30 dias da ensilagem. 

O resíduo in natura, para a dieta PU e PN, era entregue pela empresa 

fornecedora a cada dois dias. 
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Tabela 1. Composição química dos alimentos utilizados nas dietas experimentais 

Nutriente 

Volumosos  Concentrados 

Pupunha in natura 
Silagem de 
pupunha 

Silagem de pupunha 
aditivada com 15% 

fubá de milho 
 1 2 

Matéria seca¹ 123 142 256  864 864 
Matéria orgânica² 934 932 956  951 953 
Proteína bruta² 79 63 82  219 202 
Extrato etéreo² 63 65 109  89 104 
FDNcp² 622 687 402  251 251 
FDAcp² 468 544 243  62 56 
CNF² 169 116 363  391 395 

FDN – Fibra em detergente neutro corrigido para cinzas e proteína, FDA - Fibra em detergente ácido 
corrigido para cinzas e proteína, CNF – carboidratos não-fibrosos,  ¹ - g/kg de matéria natural, ² - 
g/kg de matéria seca 
 
 
 

Tabela 2. Composição de ingredientes e nutrientes das dietas experimentais 

Item 
Dieta experimental1 

PU PN SP SPM 

Composição de ingredientes (g/kgMS)     
Pupunha in natura  980 400 - - 
Silagem de pupunha  - - 400 - 
Silagem de pupunha aditivada com 15% de fubá de milho - - - 400 
Milho moído - 180 180 173 
Farelo de soja - 407 407 417 
Uréia:sulfato de amônia 9:1 10 3 3 - 
Mistura mineral2 10 10 10 10 

Composição de nutrientes (g/kgMS)     
Matéria seca3 143 568 575 621 
Matéria orgânica 925 944 943 954 
Proteína bruta 109 163 157 154 
Extrato etéreo 61 78 79 106 
Fibra em detergente neutro4 608 400 426 312 
Fibra em detergente ácido4 458 225 255 131 
Carboidratos não-fibrosos 147 303 282 383 
Nutrientes digestíveis totais  605 754 789 891 

1 PU – resíduo in natura, enriquecido com uréia; PN – resíduo in natura + concentrado; SP – silagem 
do resíduo + concentrado; SPM – silagem do resíduo aditivada com 15% de fubá de milho + 
concentrado. 2 composição: Ca - 82 g/kg, S - 11,7 g/ kg, P - 60 g/kg, Mg - 13 g/kg, Na - 132 g/kg, Cu - 
350 mg/kg, Co - 30 mg/kg, Cr - 11,7 mg/ kg, Fe - 700mg/kg, F - 600 mg/ kg, I - 50 mg/kg, Mn - 
1200mg/kg, Se - 15 mg/kg, Zn - 2600 mg, Mo - 180 mg. 3 g/kg de matéria natural. 4 corrigido para 
cinzas e proteína 

 

Os animais foram alimentados duas vezes ao dia (8 h e 16 h) e a quantidade 

fornecida foi ajustada diariamente, em função da quantidade das sobras do dia 



27 
 

anterior, de modo que houvesse sobras em torno de 100 g/kg do total fornecido, a fim 

de proporcionar ingestão voluntária. A relação volumoso:concentrado utilizada nas 

dietas completas foi 40:60, com base na matéria seca dos ingredientes. A água foi 

fornecida sem restrição, em baldes individuais. 

 

Período experimental e coleta de dados 

 

Os animais passaram por 20 dias de adaptação às dietas e 42 dias de coleta de 

dados onde as sobras eram coletadas e pesadas todos os dias, para determinação do 

consumo (fornecido – sobras) e uma amostra era retirada e estocada em freezer. Ao 

final de um período de 14 dias era obtida uma amostra composta do período para 

realização das análises laboratoriais. Mesmo procedimento foi realizado com o 

alimento fornecido. 

Foram realizados dois períodos de coleta de fezes, o primeiro após sete dias do 

início das coletas de dados e o segundo, sete dias antes do fim do período 

experimental. Em cada período houve cinco dias de coleta de fezes direto da ampola 

retal dos animais, com posterior identificação e armazenamento em freezer. As 

amostras dos cinco dias, de cada animal, foram utilizadas para análise laboratorial. 

O peso corporal inicial (PCI) foi determinado pela pesagem dos animais no 

primeiro dia do período experimental. Foram realizadas três pesagens com intervalos 

de 14 dias, para acompanhamento do desenvolvimento corporal dos animais. A última 

pesagem determinou o peso corporal final (PCF). Todas as pesagens foram realizadas 

após jejum de 16 horas. Para cálculo do ganho médio diário (GMD) foi utilizada a 

fórmula: GMD = (PCF-PCI)/dias em confinamento. 
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Análises Laboratoriais 

 

Ao final do ensaio, as amostras de fornecido, sobras e fezes, foram 

descongeladas à temperatura ambiente, pré-secas em estufa de ventilação forçada na 

temperatura de 60±5°C por 72 horas, moídas em moinho do tipo Willey com peneira 

de porosidade de 1 mm, para realização das análises químicas, e de 2 mm para análise 

d digestibilidade. As amostras processadas foram armazenadas em frascos plásticos. 

Os teores de matéria seca (MS), matéria orgânica (MO), proteína bruta (PB), 

extrato etéreo (EE) e fibra em detergente ácido (FDA) foram determinados conforme 

métodos da AOAC (1990). 

Nas análises de FDN, as amostras foram tratadas com alfa-amilase termo-estável, 

sem o uso de sulfito de sódio e corrigido para cinzas residuais (Mertens, 1992). A 

correção da FDN para os compostos nitrogenados foram feitos conforme Licitra et al. 

(1996) 

O teor de CNF dos alimentos foi calculado segundo Hall (2000) onde: CNF = 100 - 

(FDNcp + PB + EE + MM), sendo FDNcp, fibra em detergente neutro corrigida pra cinzas 

e proteína. 

A digestibilidade dos componentes da dieta foi determinada a partir do indicador 

interno fibra em detergente ácido indigestível (FDAi) e foi realizada segundo 

metodologia descrita por Casali et al. (2008). As amostras de alimentos, sobras e fezes 

foram incubadas no rúmen de um bovino adulto, mestiço, por 264 horas, em sacos 

confeccionados com tecido-não-tecido (TNT) na gramatura de 100g/m2, com as 

dimensões 4 x 5 cm. A quantidade de amostra incubada foi de 1,0 g e foi utilizada o 
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material processado a 2 mm. O material remanescente da incubação foi submetido às 

análises de FDA, como descrito anteriormente e considerado FDAi. 

Para determinação da produção de matéria seca fecal (PMSF), com o uso de 

indicador interno, foi utilizada a seguinte formula: PMSF = quantidade de indicador 

consumida/concentração do indicador nas fezes. 

O coeficiente de digestibilidade (CD) de cada nutriente, foi calculado por: CD = 

(nutriente consumido – nutriente excretado)/nutriente consumido x 100. 

Os nutrientes digestíveis totais (NDT) e a energia digestível (ED) foram calculados 

conforme as equações adotadas pelo NRC (2001), em que: NDT = PBdigestível + 

FDNdigestível + CNFdigestível + (2,25 * EEdigestível) e ED (Mcal/kg) = 

(PBdigestível/100*5,6 + EEdigestível/100*9,4 + CNFdigestível/100*4,2 + 

FDNdigestível/100*4,2) * 100 

   

Análises estatísticas 

 

A comparação entre as dietas foi realizada pela decomposição da soma de 

quadrados, relacionada a esta fonte por meio de contrastes ortogonais (Tabela 3). O 

primeiro contraste (A) foi realizado para avaliar o efeito da suplementação 

concentrada em relação à dieta apenas com volumoso. Os contrastes designados pelas 

letras B e C possibilitaram avaliar o efeito da forma de fornecimento do volumoso (in 

natura X silagem) e do tipo de silagem (sem aditivo X aditivada com 15% de fubá de 

milho), respectivamente. Todos os procedimentos estatísticos foram realizados com 

auxílio do programa SAS (2001), adotando-se 0,05 como nível crítico de probabilidade 

para o erro tipo I. 
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Tabela 3. Distribuição dos coeficientes nos contrastes ortogonais empregados na 
decomposição da soma de quadrados para os tratamentos. 

Contraste2 Dieta Experimental1 

PU PN SP SPM 

A +3 -1 -1 -1 
B 0 +2 -1 -1 
C 0 0 +1 -1 
1 PU – resíduo in natura sem concentrado; PN – resíduo in natura + concentrado; SP – silagem 
do resíduo + concentrado;  SPM – silagem do resíduo aditivada com 15% de fubá de milho + 
concentrado. 2 Contrastes A: PU X demais, B: PN X SP+SPM, C: SP X SPM 
 

 

Resultados e discussão 

 

Os animais que não receberam suplementação concentrada apresentaram 

menor consumo (P<0,05) de todos os nutrientes avaliados em relação aos animais que 

receberam dietas completas (Tabela 4). Quando se comparou dietas completas, 

observou-se que os animais que receberam o resíduo in natura apresentaram maior 

consumo (P<0,05) de MS, MO, PB, FDN, NDT e ED em relação aos animais que 

receberam a silagem do resíduo. Nesta mesma comparação, não houve diferença 

(P>0,05) no consumo de EE e CNF, sendo que os valores médios, entre os animais que 

receberam o concentrado, foram de 81,44 e 250,26 g/dia, respectivamente. 

Na comparação entre as dietas SP e SPM, a silagem aditivada com 15% de fubá 

de milho proporcionou maiores consumos (P<0,05) de MS, MO, EE, CNF, NDT e ED e 

não apresentou diferenças (P>0,05) para consumo de PB e FDN em relação à dieta com 

silagem sem aditivo. 
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Tabela 4. Consumo dos nutrientes em função das dietas experimentais 

Variável 
Dietas experimentais 

Média EPM 
Valor P dos contrastes 

PU PN SP SPM A B C 

MS¹ 445,84 1.002,21 773,64 911,79 783,37 29,50 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

MSPC² 21,63 35,16 29,29 32,68 29,69 0,77 <0,0001 <0,0001 0,0046 

MSPC
0,75

³ 46,00 81,16 66,31 74,92 67,10 1,88 <0,0001 <0,0001 0,0002 

MO¹ 417,07 949,52 732,35 874,56 743,37 28,41 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

PB¹ 34,40 174,58 129,86 130,19 117,26 6,90 <0,0001 <0,0001 0,9488 

FDN¹ 254,64 351,67 290,01 261,45 289,44 8,09 0,0033 <0,0001 0,1280 

FDNPC² 12,35 12,29 10,98 9,38 11,24 0,29 0,0135 0,0010 0,0246 

CNF¹ 99,54 340,53 248,18 385,63 268,47 15,07 <0,0001 0,0618 <0,0001 

EE¹ 28,49 82,74 64,30 97,29 68,20 3,77 <0,0001 0,6543 <0,0001 

NDT¹ 269,02 750,92 600,51 787,22 601,92 34,48 <0,0001 0,0446 <0,0001 

ED
4 

1,16 3,31 2,65 3,44 2,64 0,15 <0,0001 0,0318 <0,0001 

MS - matéria seca, MSPC – matéria seca em relação ao peso corporal, MSPC
0,75

 – matéria seca em 
relação ao peso metabólico, MO – matéria orgânica, PB – proteína bruta, EE – extrato etéreo, FDN – 
fibra em detergente neutro, FDNPC – fibra em detergente neutro em relação ao peso corporal, CNF – 
carboidrato não fibroso, NDT – nutrientes digestíveis totais, ED – energia digestível, ¹ - g/dia, ² - g/kg de 
PC, ³ - g/kg de PC

0,75
, 

4 
– Mcal/dia, EPM - Erro padrão da média. PU – resíduo in natura, corrigido com 

uréia; PN – resíduo in natura + concentrado 1; SP – silagem do resíduo + concentrado 1;  SPM – silagem 
do resíduo aditivada com 15% de fubá de milho + concentrado 2. Contrastes A: PU X demais, B: PN X 
SP+SPM, C: SP X SPM 

 

O NRC (2007) recomenda CMS de 0,590 kg/dia ou 29,7 g/kg de PC, para animais 

desta categoria com ganho de peso esperado de 200 g/dia. Considerando o consumo 

em kg/dia, todas as dietas que continham concentrado proporcionaram o CMS 

recomendado. Considerando o consumo em g/kg de PC, as dietas PN e SPM 

proporcionaram o consumo recomendado e a dieta SP proporcionou consumo 

próximo (29,3 g/kg de PC) ao recomendado pelo NRC (2007). 

Mertens (1994) destacou que, quando se utiliza rações em que a ingestão é 

limitada pelo “enchimento” do rúmen, o ideal é que o consumo seja expresso em 

relação ao peso corporal, já que esta medida apresenta maior relação com o tamanho 

do trato digestivo. 
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Os animais que receberam a dieta PU apresentaram CMS de 21,6 g/kg de PC, 

valor abaixo do recomendado pelo NRC (2007). 

Estudos (Van Soest, 1994; Jung & Allen, 1995; Cardoso et al., 2006) têm 

demonstrado correlação negativa elevada entre o consumo de MS e o teor de FDN da 

dieta, associando este fato à menor digestibilidade da fração fibrosa em relação aos 

demais constituintes dietéticos, o que pode resultar em maior tempo de permanência 

da digesta no retículo-rúmen e, por consequência, na repleção ruminal e redução do 

consumo de MS.  

Não existe um teor determinado de FDN que provoque a redução do consumo 

visto que a repleção ruminal irá depender da digestibilidade e taxa de passagem deste 

componente da dieta (Lima et al., 2012), mas estudos observaram que níveis 

superiores a 430 g/kg de FDN na MS da dieta, limitaram o CMS em ovelhas recebendo 

silagem de milho (Hübner et al., 2007) e em cordeiros recebendo silagem de sorgo 

(Kozloski et al., 2006).  

A concentração de 608 g/kg de FDN na MS da dieta PU, limitou o consumo dos 

animais que receberam esta dieta. Mesmo comportamento foi observado por Miotto 

et al. (2012) que forneceram apenas silagem de capim elefante (785 g/kg de MS de 

FDN) para ovinos e observaram CMS de 477 g/dia ou 16 g/kg de PC. 

Dentre os tratamentos que utilizaram alimento concentrado, observou-se maior 

CMS pelos animais que receberam o resíduo da pupunha na forma in natura (1.002 

g/dia), em relação aos animais que consumiram a silagem (773 e 911 g/dia, para as 

dietas SP e SPM, respectivamente). 

De acordo com Charmley (2001), o consumo das silagens é 27% menor do que o 

da forragem original que não sofreu processo de fermentação. Existem três hipóteses 
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associadas à redução do consumo de silagens: presença de substancias tóxicas, como 

aminas produzidas durante o processo de fermentação;  alto conteúdo de ácidos nas 

silagens extensivamente fermentadas, causando redução na aceitabilidade; e  

diminuição na concentração de carboidratos solúveis e, conseqüentemente, na 

disponibilidade de energia para o crescimento de microrganismos do rúmen (Van 

Soest, 1994). 

Comparando as dietas com silagem, observou-se diferença (P<0,05) entre o 

consumo de MS da silagem aditivada (911 g/dia) e da silagem sem aditivo (773 g/dia). 

A inclusão do fubá de milho aumentou o teor de MS da silagem e, consequentemente 

da dieta SPM, proporcionando assim um maior CMS pelos animais do tratamento. 

Além disso, a melhoria do processo fermentativo da silagem aditivada, pode ter 

reduzido fermentações indesejadas, resultando em maior aceitabilidade pelos animais. 

Estudos recentes têm observado CMS similares aos observados neste 

experimento. Moreno et al. (2010) observaram CMS médio diário de 79,86 g/kgPC0,75 

por ovinos recebendo dieta completa utilizando cana-de-açúcar ou silagem de milho 

como volumoso, valor abaixo do observado nos animais que receberam a dieta PN 

(81,16 g/kgPC0,75) e acima do observado nos animais que receberam dieta SP e SPM 

(66,31 e 74,92 g/kgPC0,75, respectivamente). Já Lima et al. (2012), observaram CMS 

médio diário de 70,97 g/kgPC0,75 fornecendo feno de capim-elefante para ovinos 

confinados, valor abaixo dos observados nas dietas PN e SPM e acima do valor 

observado na dieta SP). Ambos os trabalhos, utilizaram mesma proporção 

volumoso:concentrado deste experimento. 

Com exceção da dieta PU, que apresentou consumo de PB de 34,40 g/dia, devido 

ao menor teor de PB e ao reduzido CMS, todas as dietas experimentais supriram a 
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exigência de PB recomendada pelo NRC (2007), que é 116 g/dia. A dieta PN 

proporcionou consumo de 174,58 g/dia de PB e foi maior (P<0,05) que as dietas com 

silagem, que proporcionaram consumo de 129,86 e 130,19 g/dia de PB, devido ao 

maior consumo de MS. Mesmo apresentando maior CMS, a dieta com silagem 

aditivada não proporcionou (P>0,05) aumento do consumo de PB, em relação à 

silagem sem aditivo. 

Mesmo com teor de 109 g/kgMS de PB na dieta PU, o consumo de PB foi de 

34,40 g/dia, isto representou 77 g/kgMS de PB na dieta realmente consumida (CMS de 

445,84 g/dia). Van Soest (1994) afirmou que 70 g/kgMS de PB é o valor mínimo para 

que ocorra a fermentação ruminal adequada, valor próximo ao observado neste 

experimento. 

Mesmo com alto teor de FDN (608 g/kgMS), a dieta PU proporcionou consumo 

de FDN a baixo do que o observado nas outras dietas. Este fato é devido ao reduzido 

CMS observado nos animais que consumiram esta dieta. Comparado a dieta com 

pupunha in natura e as dietas com silagem, a primeira apresentou maior consumo de 

FDN (351,67 g/kgMS) em relação às dietas com silagem, também em resposta ao 

maior CMS proporcionado pela dieta PN. Comparando as silagens, não houve 

diferença no consumo de FDN entre as dietas SP (290,01 g/kgMS) e SPM (261,45 

g/kgMS). Isto foi observado porque, mesmo proporcionando maior CMS, o teor de 

FDN da dieta SPM foi menor em relação à dieta SP, igualando o consumo de FDN das 

dietas. 

Van Soest (1994) recomenda consumo de FDN entre 8 e 12 g/kg de PC. As dietas 

SP (10,98 g/kgPC) e SPM (9,38 g/kgPC) proporcionaram consumo de FDN dentro destes 

limites. As dietas PU (12,35 g/kgPC) e PN (12,39 g/kgPC) proporcionaram consumo de 
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FDN, acima do que o recomendado. Este fato corrobora a suposição que as dietas que 

continham silagem provocaram redução do CMS por outros fatores que não o efeito 

de repleção devido ao alto teor de FDN, visto que, quando se utilizou o resíduo in 

natura, observou-se maior consumo de FDN. Outros fatores possíveis são redução da 

aceitabilidade por parte dos animais ou controle fisiológico (demanda energética), este 

ultimo especificamente para a dieta SPM, que apresentou maior teor energético. 

A dieta PN proporcionou maior consumo de FDN devido ao maior CMS em 

relação às dietas com silagem. Já a dieta SP proporcionou maior consumo de FDN em 

relação à dieta SPM, devido ao maior teor deste componente na dieta. Trabalhos 

recentes observaram consumos de FDN de 10,8 g/kgPC, em ovinos recebendo apenas 

capim-elefante (Bringel et al., 2011) e de 17,1 g/kgPC em dietas completas com 400 

g/kgMS capim-elefante mais concentrado (Aragão et al., 2012).  

Não foi observada diferença (P>0,05) nos consumos de CNF e EE, quando se 

comparou a dieta PN com as dietas SP e SPM, isto foi observado porque mesmo 

apresentando menor CMS, a dieta SPM apresentou maior teor dos dois nutrientes em 

sua composição, devido a adição de fubá de milho na silagem, igualando o consumo 

destes nutrientes. Quando se comparou as dietas com silagem, observou-se maior 

consumo de CNF e EE na dieta SPM (385,63 e 97,29 g/kgMS, respectivamente) em 

relação à dieta SP (248,18  e 64,30g/kgMS, respectivamente), devido aos maiores CMS 

e teor desses nutrientes na dieta. Já a dieta PU apresentou menor consumo de CNF e 

EE (99,54 e 28,49 g/kgMS, respectivamente), porque além de apresentar menor CMS, 

tinha menor teor destes nutrientes em sua composição, já que não recebeu o alimento 

concentrado, em relação às dietas PN, SP e SPM. 
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Os consumos de NDT e ED, apresentaram diferenças (P<0,05) em resposta às 

diferenças de CMS e teor dos nutrientes nas dietas. A dieta PU apresentou menores 

consumos de NDT e ED (269,02 g/dia e 1,16 Mcal/dia, respectivamente), devido ao 

menor CMS e menor teor de NDT, em relação às dietas que continham concentrado. A 

dieta PN proporcionou maiores consumos de NDT e ED (750,92 g/dia e 3,31 Mcal/dia, 

respectivamente), devido ao maior CMS, em relação às dietas com silagem. Já a dieta 

SPM proporcionou maiores consumos de NDT e ED (269,02 g/dia e 1,16 Mcal/dia, 

respectivamente) em relação à dieta SP (600,51 g/dia e 2,65 Mcal/dia), tanto pelo 

maior CMS quanto pelo maior teor de NDT na dieta. 

A utilização de concentrado na dieta, independente da forma de fornecimento 

do resíduo proporcionou aumento (P<0,05) nos coeficientes de digestibilidade 

aparente da MS, MO, PB, FDN e EE (Tabela 5). Dietas completas com resíduo da 

pupunha ensilado proporcionaram aumento (P<0,05) nos coeficientes de 

digestibilidade da MS, MO, PB e CNF em relação à dieta completa com o resíduo da 

pupunha in natura. Para as digestibilidades aparentes do FDN e EE não foram 

observadas diferenças (P>0,05). Os coeficientes de digestibilidade aparente da MS, MO 

e CNF aumentaram (P<0,05) quando se adicionou 15% de fubá de milho no processo 

de ensilagem do resíduo da pupunha. Para PB, FDN e EE não houve diferença (P>0,05) 

dos coeficientes de digestibilidade aparente. 

O alto teor de FDN (608 g/kgMS) da dieta, aliado ao baixo teor de PB no alimento 

realmente consumido (77 g/kgMS) causaram a redução da digestibilidade dos 

nutrientes na dieta PU. Van Soest (1994) afirmou que 70 g/kgMS de PB é o valor 

mínimo para que ocorra fermentação ruminal adequada. A baixa disponibilidade de 

nutrientes para o crescimento da microbiota ruminal fez com que a digestibilidade da 
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fibra fosse reduzida, causando redução também da digestibilidade de outros 

nutrientes aderidos à fração fibrosa, como PB e EE, e consequentemente da MS e MO. 

Vale ressaltar que com exceção do nitrogênio, que foi oriundo também da uréia, a 

fonte dos nutrientes da dieta PU foi apenas o alimento volumoso, e provavelmente 

aderido à fração fibrosa. 

 

Tabela 5. Digestibilidade aparente da MS, MO, PB, EE, FDN e CNF e nutrientes 
digestíveis totais (NDT) das dietas experimentais. 

Variável 
Dietas experimentais 

Média EPM 
Valor P dos contrastes 

PU PN SP SPM A B C 

MS (%) 59,37 71,85 74,71 81,87 71,95 1,60 <0,0001 0,0099 0,0128 

MO (%) 60,27 72,97 76,16 82,57 72,99 1,57 <0,0001 0,0068 0,0175 

PB (%) 56,62 69,23 74,48 78,23 69,64 1,76 <0,0001 0,0225 0,2838 

EE (%) 49,27 63,90 66,59 71,93 62,92 1,85 <0,0001 0,1695 0,2553 

FDN (%) 56,33 77,64 79,82 83,77 74,39 2,06 <0,0001 0,1071 0,1629 

CNF (%) 83,39 73,20 76,30 87,92 80,20 1,64 0,1992 0,0140 0,0060 

NDT1 60,50 75,36 78,89 89,09 75,96 1,97 <0,0001 0,0037 0,0031 

MS - matéria seca, MO – matéria orgânica, PB – proteína bruta, EE – extrato etéreo, FDN – fibra em 
detergente neutro, CNF – carboidrato não fibroso, 

1 
% da MS, EPM - Erro padrão da média. PU – resíduo 

in natura, corrigido com uréia; PN – resíduo in natura + concentrado 1; SP – silagem do resíduo + 
concentrado 1;  SPM – silagem do resíduo aditivada com 15% de fubá de milho + concentrado 2. 
Contrastes A: PU X demais, B: PN X SP+SPM, C: SP X SPM 

 

Outros estudos dão suporte a esta hipótese, por exemplo, Cardoso et al. (2000) 

observaram que a digestibilidade aparente da MS reduziu de forma linear com a 

redução dos níveis de concentrado na dieta bovinos e Kozloski et al. (2006) que 

verificaram que a digestibilidade aparente da MS reduziu de forma linear a medida que 

se aumentou os níveis de FDN na dieta de cordeiros. 

O processo de ensilagem promoveu o aumento da digestibilidade aparente da 

MS em relação à dieta com o resíduo in natura, quando se utilizou o alimento 

concentrado. Os valores observados foram 74,7 e 81,9% para as dietas SP e SPM, 
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respectivamente, e de 71,8% para a dieta PN. Dentre as dietas que utilizaram a 

silagem, a dieta SPM apresentou maior digestibilidade aparente da MS em relação à 

dieta SP, isto ocorreu porque com a inclusão do fubá de milho como aditivo, aumentou 

o teor de CNF e reduziu o de FDN na dieta SPM. Como os CNFs são mais digestíveis do 

que a FDN, ocorreu maior digestibilidade aparente da MS nesta dieta. Este 

comportamento também foi observado por Rodrigues Neto et al. (2001) que 

obtiveram coeficientes de digestibilidade aparente da MS de 59,3% na silagem do 

resíduo da pupunha sem aditivo e de 65,4% na silagem do resíduo aditivada com 10% 

de milho moído, e por Oliveira et al. (2010) que observaram coeficientes de 

digestibilidade in vitro da MS da silagem do resíduo da pupunha de 47,9 e 54,5% nas 

silagens sem aditivo e aditivada com 10% de fubá de milho, respectivamente. 

As dietas que continham concentrado apresentaram digestibilidade aparente da 

MS similares aos valores observados em dietas com mesma proporção 

volumoso:concentrado utilizando silagem de milho (Moreno et al., 2010), 

apresentando 78,7% de digestibilidade, feno de capim-elefante (Lima et al., 2012), 

apresentando digestibilidade de 80,1% e capim-elefante fresco (Aragão et al., 2012) 

com valor de 81,8%. Já a dieta PU, que não continha alimento concentrado, 

apresentou valor de digestibilidade aparente da MS, próximo aos valores observados 

por Bringel et al. (2011) e Miotto et al. (2012), com valores de 59,4 e 51,3%, 

respectivamente em dietas utilizando apenas a silagem de capim-elefante. 

O resíduo da pupunha apresentou teores de EE de 63, 65 e 109 g/kgMS para as 

formas in natura, silagem e silagem aditivada, respectivamente. O alto teor de EE no 

volumoso, além do alimento concentrado promoveu teores de EE de 61, 78, 79 e 106 

g/kgMS nas dietas PU, PN, SP e SPM, respectivamente. Sabe-se que, alto teor de EE na 
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dieta reduz a digestibilidade da fibra, podendo ser observada redução de até 50% 

quando o teor de EE é de 10% na dieta (Jenkins, 1993). Entretanto, neste trabalho esse 

isto não foi observado, visto que as dietas que apresentaram maior teor de EE (PN, SP 

e SPM), apresentaram maiores coeficientes de digestibilidade aparente da FDN (63,9; 

66,6 e 71,9%, respectivamente). Este fato pode ser justificado pela forma que esse EE 

se apresentou na dieta, que foi de forma ligada à fibra do volumoso ou as partículas de 

concentrado, já que nenhuma das dietas recebeu fontes de gorduras ou óleos 

suplementares, funcionando assim como um a fonte “protegida” de EE.  

Trabalhos recentes têm observado mesmo comportamento, por exemplo, Silva 

et al. (2009) forneceram dietas com 20 e 80% de farelo de melancia forrageira (52,1 e 

91,0 g/kgMS de EE) e não observaram diferença na digestibilidade da FDN, 

apresentando valor médio de 41%. Já Bringel et al. (2011) observaram aumento da 

digestibilidade da FDN de 62,9 para 84,5%, quando utilizaram dietas com 0 e 80% (22,3 

e 90,7 g/kgMS de EE, respectivamente) de substituição da silagem de capim-elefante 

por torta de dendê, respectivamente. 

Outros trabalhos utilizando mesma proporção volumoso:concentrado 

observaram digestibilidades da FDN de 33,68% em dieta com feno de capim-elefante 

(Lima et al., 2012) e de 78,7% em dieta com capim-elefante fresco (Aragão et al., 

2012), demonstrando adequação dos valores encontrados neste experimento com os 

valores observados em trabalhos recentes. 
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Conclusões 

 

O fornecimento do resíduo da pupunha, sem utilização de concentrado, 

proporciona baixo consumo de nutrientes. O fornecimento do resíduo in natura com 

concentrado proporciona maior consumo de nutrientes em relação às dietas que 

utilizaram o resíduo na forma de silagem, já dieta com a silagem do resíduo aditivada 

com 15% de fubá de milho é a que apresenta melhor coeficiente de digestibilidade da 

MS. Estudos de desempenho animal e viabilidade econômica são necessários para 

avaliar a forma mais viável de utilização deste resíduo. 
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4.  Capítulo 2 
 

Desempenho e características de componentes carcaça e não-carcaça de 
ovinos alimentados com resíduo agroindustrial da pupunha 

 
Resumo - Objetivou-se neste estudo avaliar os efeitos do fornecimento do resíduo da 

pupunha, em diferentes formas, sobre o desempenho e as características dos 

componentes carcaça e não-carcaça em ovinos confinados. Foram utilizados 20 

cordeiros mestiços Santa Inês, castrados, com idade média de 150 dias e peso vivo de 

22,4±3,4 kg. O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado com quatro 

dietas experimentais e cinco animais por dieta. As dietas foram compostas por resíduo 

da pupunha in natura enriquecido com uréia (PU), resíduo da pupunha in natura + 

concentrado (PN), silagem do resíduo da pupunha + concentrado (SP) e silagem do 

resíduo da pupunha aditivada com 15% de fubá de milho + concentrado (SPM). Ao 

final de 42 dias de experimento, os animais foram abatidos e as características de 

carcaça e dos componentes não-carcaça foram avaliadas. Os animais que receberam a 

dieta PU apresentaram menores peso corporal final (PCF), consumo de matéria seca 

(CMS), ganho de peso total (GPT) e ganho médio diário (GMD) e pior conversão 

alimentar (CA) e características de carcaça quando comparados aos animais que 

receberam dietas completas. Os animais que receberam a dieta PN apresentaram 

maiores PCF, CMS, GPT e GMD e melhor CA em relação aos animais que receberam as 

dietas SP e SPM, mas não apresentaram diferenças em relação à nenhuma das 

características de carcaça avaliadas. Os animais que receberam a dieta SPM 

apresentaram diferenças para CMS e CA em comparação aos animais que receberam a 

dieta SP, sendo o CMS maior e a CA melhor no grupo que recebeu a dieta SPM. 

Animais recebendo apenas resíduo de pupunha com uréia apresentam desempenho 

insatisfatório e carcaças de baixa qualidade. O fornecimento de dieta completa com 

resíduo de pupunha em sua forma in natura melhora o desempenho dos animais, mas 

não interfere nas características de carcaça, em relação à utilização do resíduo na 

forma de silagem. 

 

Palavras-chave: alimentos alternativos, confinamento, cordeiros, silagem. 



44 
 

Introdução 

O efetivo ovino da Bahia supera três milhões de cabeças, o que corresponde a 

aproximadamente 18% do rebanho nacional (IBGE, 2012), mas devido à sazonalidade 

das pastagens, base da alimentação dos animais, ocorre uma queda da produtividade 

durante o ano. A busca por fontes alternativas de alimento volumoso para alimentação 

desses animais deve ser priorizada a fim de evitar a redução da produtividade no setor. 

A cultura da pupunha para produção de palmito gera em torno de 40 

toneladas/dia de resíduo no sul da Bahia. Este resíduo oferece potencial para uso na 

alimentação de ruminantes em sua forma in natura, logo após a extração do palmito, 

ou preservado na forma de silagem (Oliveira et al. 2010). No entanto, a produção de 

silagem a partir deste resíduo requer a utilização de tecnologias apropriadas, já que 

apresenta características indesejáveis para produção de silagem, como teor de matéria 

seca médio de 140 g/kg, fator que aumenta os riscos de fermentação secundária. 

Nesta situação, o uso de aditivos, como o fubá de milho, é fundamental para melhorar 

a fermentação no silo, pois aumenta o teor de matéria seca do material ensilado. Além 

disso, a adição do fubá de milho aumenta o valor energético da silagem (Rodrigues 

Neto et al. 2001). 

O valor individual de um ovino para produção de carne é estimado por meio do 

rendimento de carcaça, que expressa a relação percentual entre os pesos de carcaça e 

do animal. Vários fatores afetam as características quali-quantitativas da carcaça, 

entre eles, o genótipo, o peso ao abate, a idade e a nutrição (Silva Sobrinho, 2001). 

Por outro lado, uma vez que o peso dos componentes não pertencentes à 

carcaça pode representar até 60% do peso do ovino, e que a valorização comercial 
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destes componentes poderá proporcionar uma fonte de renda alternativa para o 

ovinocultor, é importante a realização de estudos que avaliem a contribuição dos 

componentes corporais em relação ao ovino como um todo (Carvalho et al., 2007). 

Sendo assim, objetivou-se neste trabalho, avaliar o desempenho e as 

características dos componentes carcaça e não-carcaça de ovinos Santa Inês 

alimentados com dietas contendo o resíduo agroindustrial da pupunha, em sua forma 

in natura,  silagem ou silagem aditivada com 15% de fubá de milho, como volumoso.  

 

Material e métodos 
 

 

Local e animais  

 
O experimento foi desenvolvido no Laboratório de Pesquisas em Nutrição e 

Alimentação de Ruminantes – LAPNAR, do Departamento de Ciências Agrárias e 

Ambientais da Universidade Estadual de Santa Cruz, no município de Ilhéus-BA.  

Foram utilizados 20 cordeiros machos, castrados, mestiços Santa Inês, com peso 

corporal (PC) médio de 22,4±3,4 kg e idade média de 150 dias. Os animais foram 

identificados, vermifugados e confinados em baias individuais de 0,96 m², com piso 

ripado, sendo estas providas de bebedouros e comedouros. 

As médias de temperatura e umidade verificadas no período foram de 25,1° C e 

83,6%, respectivamente. 

 

Delineamento e dietas experimentais  

 

Foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado, sendo quatro dietas 

experimentais, com cinco repetições cada, as quais consistiam de diferentes formas de 
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utilização do resíduo da pupunha: PU – resíduo in natura, enriquecido com 

uréia+sulfato de sulfato de amônia; PN – resíduo in natura + concentrado 1; SP – 

silagem do resíduo + concentrado 1;  SPM – silagem do resíduo aditivada com 15% de 

fubá de milho + concentrado 2. 

As dietas experimentais foram formuladas de acordo com as exigências 

nutricionais do NRC (2007) para um ganho médio de 200 g/dia (Tabela 2). 

A dieta PU foi enriquecida com uréia + sulfato de amônia para proporcionar 100 

g/kg de proteína bruta (PB) na matéria seca (MS) da dieta total, de modo que, mesmo 

com baixo teor proteico, não houvesse prejuízos à fermentação ruminal (Van Soest, 

1994). As outras dietas foram formuladas para serem isonitrogenadas com 160 g/kg de 

PB na MS total da dieta e para isto se utilizou dois concentrados diferentes que são 

apresentados nas tabelas 1 e 2. 

O resíduo da pupunha foi fornecido pela empresa Inaceres LTDA e era 

constituído da entrecasca (bainha), ponta das hastes e hastes impróprias para o 

processamento. 

Para a produção das silagens, o resíduo foi picado em picadeira estacionária, 

pesado e ensilado, com pisoteio constante de uma pessoa, em barris de PVC com 

tampa vedada e trava de metal, com capacidade de 120 kg. Os silos só foram abertos 

após 30 dias da ensilagem. 

O resíduo in natura, para a dieta PU e PN, era entregue pela empresa 

fornecedora a cada dois dias. 
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Tabela 1. Composição química dos alimentos utilizados nas dietas experimentais 

Nutriente 

Volumosos  Concentrados 

Pupunha in 
natura 

Silagem de 
pupunha 

Silagem de 
pupunha 

aditivada com 
fubá de milho 

(150 g/kg) 

 1 2 

Matéria seca¹ 123 142 256  864 864 
Matéria orgânica² 934 932 956  951 953 
Proteína bruta² 79 63 82  219 202 
Extrato etéreo² 63 65 109  89 104 
FDNcp² 622 687 402  251 251 
FDAcp² 468 544 243  62 56 
CNF² 169 116 363  391 395 

FDN – Fibra em detergente neutro corrigido para cinzas e proteína, FDA - Fibra em detergente ácido 
corrigido para cinzas e proteína, CNF – carboidratos não-fibrosos,  ¹ - g/kg de matéria natural, ² - 
g/kg de matéria seca 

 

Tabela 2. Composição de ingredientes e nutrientes das dietas experimentais 

Item 
Dieta experimental1 

PU PN SP SPM 

Composição de ingredientes (g/kgMS)     
Pupunha in natura  980 400 - - 
Silagem de pupunha  - - 400 - 
Silagem de pupunha aditivada com 15% de fubá de milho - - - 400 
Milho moído - 180 180 173 
Farelo de soja - 407 407 417 
Uréia:sulfato de amônia 9:1 10 3 3 - 
Mistura mineral2 10 10 10 10 

Composição de nutrientes (g/kgMS)     
Matéria seca3 143 568 575 621 
Matéria orgânica 925 944 943 954 
Proteína bruta 109 163 157 154 
Extrato etéreo 61 78 79 106 
Fibra em detergente neutro4 608 400 426 312 
Fibra em detergente ácido4 458 225 255 131 
Carboidratos não-fibrosos 147 303 282 383 
Nutrientes digestíveis totais  605 754 789 891 

1 PU – resíduo in natura, enriquecido com uréia; PN – resíduo in natura + concentrado; SP – 
silagem do resíduo + concentrado; SPM – silagem do resíduo aditivada com 15% de fubá de 
milho + concentrado. 2 composição: Ca - 82 g/kg, S - 11,7 g/ kg, P - 60 g/kg, Mg - 13 g/kg, Na 
- 132 g/kg, Cu - 350 mg/kg, Co - 30 mg/kg, Cr - 11,7 mg/ kg, Fe - 700mg/kg, F - 600 mg/ kg, I 
- 50 mg/kg, Mn - 1200mg/kg, Se - 15 mg/kg, Zn - 2600 mg, Mo - 180 mg. 3 g/kg de matéria 
natural. 4 corrigido para cinzas e proteína 
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Os animais foram alimentados duas vezes ao dia (8 h e 16 h) e a quantidade 

fornecida foi ajustada diariamente, em função da quantidade das sobras do dia 

anterior, de modo que houvesse sobras em torno de 100 g/kg do total fornecido, a fim 

de proporcionar ingestão voluntária. A relação volumoso:concentrado utilizada nas 

dietas completas foi 40:60, com base na matéria seca dos ingredientes. A água foi 

fornecida sem restrição, em baldes individuais. 

 

Período experimental e coleta de dados 

 

Os animais passaram, previamente, por período de adaptação de 20 dias. Após a 

adaptação os animais foram pesados para determinação do peso corporal inicial (PCI). 

Foram realizadas três pesagens, para acompanhamento do desenvolvimento corporal 

dos animais, com intervalo de 14 dias, totalizando 42 dias de período experimental. A 

última pesagem determinou o peso corporal final (PCF). Todas as pesagens foram 

realizadas após jejum de 16 horas. Para cálculo do ganho médio diário (GMD) foi 

utilizada a fórmula: GMD = (PCF-PCI)/dias em confinamento. 

Foi anotado, diariamente, o consumo dos animais (fornecido – sobras) para 

determinação do consumo de matéria seca (CMS) e da conversão alimentar (CA), 

sendo esta calculada pela fórmula: CA = CMS/GMD. 

 Ao final do período experimental, os animais foram transportados para a Estação 

Experimental de Caprinos e Ovinos – UECO, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – 

UESB, no município de Itapetinga-BA, onde foram abatidos.  

Os animais passaram por jejum de sólidos de 16 horas e foram pesados 

momentos antes do abate para obtenção do peso ao abate (PA). Os animais foram 
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insensibilizados por concussão cerebral e tiveram as artérias carótidas e veias jugulares 

seccionadas. 

Após a sangria, foram retirados o trato gastrintestinal, o trato respiratório, a 

pele, a cabeça, as patas e os órgãos genitais e foi realizada a pesagem para obtenção 

do peso da carcaça quente (PCQ). Todos os componentes não-carcaça foram pesados. 

O peso de corpo vazio (PCV) foi obtido pela diferença entre o peso ao abate e o 

peso do conteúdo gastrintestinal. Posteriormente, as carcaças foram transportadas 

para câmara frigorífica a 4 °C, onde foram mantidas por 24 horas. Após o resfriamento, 

as carcaças foram pesadas novamente para obtenção do peso de carcaça fria (PCF) e 

determinação da perda por resfriamento (PPR% = (PCQ-PCF)/PCQ*100). 

Outras variáveis obtidas foram: rendimento da carcaça quente (RCQ% = PCQ/PA 

x 100), rendimento comercial ou rendimento da carcaça fria (RCF% = PCF/PA x 100) e o 

rendimento verdadeiro (RV% = PCQ/PCV x 100). 

A cauda foi separada da carcaça e esta foi dividida em meias-carcaças com 

auxilio de uma serra de fita. Na meia-carcaça esquerda, realizou-se um corte 

transversal entre a 12ª e 13ª costela, expondo a secção transversal do músculo 

longissimus dorsi e com o uso de película plástica transparente, foi determinada a área 

de olho de lombo de acordo com a fórmula: AOL = (A/2*B/2) π, onde A = largura 

máxima e B = profundidade máxima, como descrito por Cartaxo et al. (2011). A 

espessura de gordura subcutânea foi medida neste mesmo ponto com auxílio de um 

paquímetro digital. 

 A meia carcaça esquerda foi dividida em oito cortes, conforme Furusho-Garcia et 

al. (2006), obedecendo às seguintes definições: 
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- A perna corresponde à região sacral, contendo o cíngulo pélvico. O corte foi 

realizado na altura da última vértebra lombar e primeira sacral e na articulação da tíbia 

com o fêmur. 

- O braço posterior têm como base óssea os ossos da tíbia, fíbula e tarso. 

- O lombo tem a sua base óssea desde a primeira até a última vértebra lombar. 

As secções foram realizadas entre a última vértebra torácica e a primeira lombar e 

entre a última lombar e a primeira sacral. 

- A costeleta (carrê) é a região entre a 1ª e a 13ª vértebra torácica, juntamente 

com 1/3 do corpo das costelas correspondentes. 

- A costela/fralda corresponde à região anatômica da parede abdominal e os 2/3 

restantes da região torácica.  

- A paleta corresponde às regiões anatômicas do cíngulo escapular e braço, 

sendo a base óssea formada pela escápula e úmero. 

- O braço anterior compreende a região do antebraço tendo como base óssea o 

rádio, ulna e ossos do carpo. 

- O pescoço têm como base óssea as vértebras cervicais. 

As medidas lineares foram tomadas segundo Gomes et al. (2011) onde: 

comprimento interno da carcaça (CIC) = distância entre o bordo anterior do osso púbis 

e o bordo anterior da primeira costela em seu ponto médio; comprimento externo da 

carcaça (CEC) = distância entre a articulação cervico-torácica e a primeira articulação 

intercoccígea; perímetro da garupa (PG) = perímetro na região da garupa, com base no 

trocânter do fêmur; comprimento da perna (CP) = distância entre o trocânter maior do 

fêmur e o bordo da articulação tarsometatarsiana; e largura da garupa (LG) = largura 

máxima entre os trocânteres dos fêmures. A medida de profundidade do tórax (PT) foi 
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mensurada de acordo Xenofonte et al., (2009) em que PT = distância máxima entre o 

esterno e o dorso da carcaça. 

Ainda foi obtido o índice de compacidade de carcaça dado por ICC = PCF/CIC 

(Gomes et al., 2011). 

 

Análises estatísticas 

 

A comparação entre as dietas foi realizada pela decomposição da soma de 

quadrados, relacionada a esta fonte por meio de contrastes ortogonais (Tabela 3). O 

primeiro contraste (A) foi realizado para avaliar o efeito da suplementação 

concentrada em relação à dieta apenas com volumoso. Os contrastes designados pelas 

letras B e C possibilitaram avaliar o efeito da forma de fornecimento do volumoso (in 

natura X silagem) e do tipo de silagem (sem aditivo X aditivada com 15% de fubá de 

milho), respectivamente. Todos os procedimentos estatísticos foram conduzidos pelo 

programa SAS (2001), adotando-se 0,05 como nível crítico de probabilidade para o 

erro tipo I. 

Adotou-se como covariável o peso corporal inicial para as variáveis peso corporal 

final, ganho de peso total e ganho médio diário. 

 

Tabela 3. Distribuição dos coeficientes nos contrastes ortogonais empregados na 
decomposição da soma de quadrados para os tratamentos. 

Contraste2 Dieta Experimental1 

PU PN SP SPM 

A +3 -1 -1 -1 
B 0 +2 -1 -1 
C 0 0 +1 -1 
1 PU – resíduo in natura, enriquecido com uréia; PN – resíduo in natura + concentrado; SP – 
silagem do resíduo + concentrado;  SPM – silagem do resíduo aditivada com 15% de fubá de 
milho + concentrado. 2 Contrastes A: PU X demais, B: PN X SP+SPM, C: SP X SPM 
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Resultados e discussão 

 

Os animais que receberam a dieta PU apresentaram menores valores (P<0,05) de 

PCF, GPT, GMD e CMS em comparação com os animais que receberam dieta completa 

(Tabela 5). Comparando os animais que receberam dieta completa, o grupo que 

recebeu a dieta PN apresentou maior (P<0,05) PCF, GPT, GMD e CMS e melhor CA em 

relação ao grupo que recebeu as dietas com silagem. Observou-se também diferença 

(P<0,05) para o CMS e CA entre os grupos recebendo silagem sem e com aditivo, com 

maior consumo e melhor CA do grupo que recebeu a dieta com silagem aditivada.  

 

Tabela 4. Peso corporal inicial e final (PCI e PCF), ganho de peso total (GPT), ganho 
médio diário (GMD), consumo de matéria seca (CMS), consumo de matéria seca em 
relação ao peso corporal (CMSPC) e conversão alimentar (CA) em função das dietas 
experimentais. 

Variável 
Dietas experimentais 

Média EPM 
Valor P dos contrastes 

PU PN SP SPM A B C 

PVI¹ 20,56 23,26 22,72 23,04 22,40 - - - - 
*PVF¹ 22,74 30,70 28,29 29,86 27,90 1,097 <0,0001 0,0407 0,0818 
*GPT¹ 0,34 8,31 5,89 7,46 5,50 0,726 <0,0001 0,0407 0,0818 
*GMD² 0,008 0,198 0,139 0,174 0,131 0,017 <0,0001 0,0407 0,0818 
CMS² 0,445 1,002 0,764 0,889 0,775 0,036 <0,0001 <0,0001 0,0039 
CMSPC³ 21,63 35,16 29,29 32,68 29,69 0,772 <0,0001 <0,0001 0,0046 

CA 54,79 5,06 5,51 5,10 17,63 4,925 <0,0001 <0,0001 <0,0001 
¹ - kg, ² - kg/dia, ³ - g/kg de PC, *médias ajustadas por covariância, EPM - Erro padrão da média. 
PU – resíduo in natura, enriquecido com uréia; PN – resíduo in natura + concentrado 1; SP – 
silagem do resíduo + concentrado 1;  SPM – silagem do resíduo aditivada com 15% de fubá de 
milho + concentrado 2. Contrastes A: PU X demais, B: PN X SP+SPM, C: SP X SPM 

 

O NRC (2007) recomenda para ganho de 200 g/dia nesta categoria animal, CMS 

de 0,590 kg/dia ou 29,7 g/kg de PC. Considerando o consumo em kg/dia, todas as 

dietas que continham concentrado proporcionaram o CMS recomendado. 

Considerando o consumo em g/kg de PC, as dietas PN e SPM proporcionaram o 



53 
 

consumo recomendado e a dieta SP proporcionou consumo próximo (29,3 g/kg de PC) 

ao recomendado pelo NRC (2007). 

Mertens (1994) destacou que, quando se utiliza rações em que a ingestão é 

limitada pelo “enchimento” do rúmen, o ideal é que o consumo seja expresso em 

relação ao peso corporal, já que esta medida apresenta maior relação com o tamanho 

do trato digestivo. 

Os animais que receberam a dieta PU apresentaram CMS de 21,6 g/kg de PC, 

valor abaixo do recomendado pelo NRC (2007). 

Estudos (Van Soest, 1994; Jung & Allen, 1995; Bürger et al., 2000; Cardoso et al., 

2006) têm demonstrado correlação negativa elevada entre o consumo de MS e o teor 

de FDN da dieta, associando este fato à menor digestibilidade da fração fibrosa em 

relação aos demais constituintes dietéticos, o que pode resultar em maior tempo de 

permanência da digesta no retículo-rúmen e, por consequência, na repleção ruminal.  

Dietas com elevada concentração de fibra possuem baixa densidade energética e 

a repleção ruminal limita a ingestão, reduzindo o desempenho animal (Cardoso et al., 

2006). 

Níveis superiores a 430 g/kg de FDN na MS da dieta, limitaram o CMS em ovelhas 

(Hübner et al., 2007) e em cordeiros (Kozloski et al., 2006).  

A concentração de 608 g/kg de FDN na MS da dieta PU, limitou o consumo, 

provocando, consequentemente, reduzido ganho de peso nos animais deste 

tratamento. Mesmo comportamento foi observado por Miotto et al. (2012) que 

forneceram apenas silagem de capim elefante (785 g/kg de MS de FDN) para ovinos e 

observaram CMS de 477 g/dia ou 16 g/kg de PC. 
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A dieta PN proporcionou maior CMS, em relação às dietas com silagem e isto 

refletiu em maiores PCF, GPT e GMD. A dieta SPM proporcionou maior CMS, em 

relação à dieta SP, mas essa diferença não refletiu no PCF, GPT ou GMD dos animais do 

tratamento. 

Rombola et al. (2010) fornecendo dieta completa com substituição de 400 g/kg 

da silagem da planta de milho por resíduo da pupunha in natura, observaram GMD de 

140 g/dia, já na dieta sem substituição o ganho observado foi de 160 g/dia, ambos 

valores abaixo dos que os obtidos nos tratamentos PN e SPM. 

Os animais que receberam as dietas PN, SP e SPM apresentaram CA de 5,06; 5,51 

e 5,10, sendo que a dieta PN promoveu CA significativamente melhor (P<0,05) do que 

as dietas com silagem do resíduo e a dieta com silagem aditivada (SPM) sendo melhor 

do que a dieta com silagem sem aditivo (SP).  

Trabalhos com mesma proporção de volumoso:concentrado, em categorias 

animais similares, observaram CA de 6,40 com feno de tifton 85 (Fernandes et al., 

2011) e 5,38 com feno de capim elefante (Lima et al., 2012). 

Os animais que receberam a dieta PU apresentaram valores inferiores (P<0,05) 

para as características de carcaça (Tabela 5), em relação aos animais que receberam 

dieta completa, independente da forma de utilização do resíduo da pupunha. Isto 

ocorreu devido ao menor CMS da dieta PU, que fez com que os animais tivessem 

menor ganho de peso e, consequentemente, menores valores das características de 

carcaça analisadas. 

Já os animais que receberam a dieta completa não apresentaram diferenças 

destas características, independente da forma de utilização do volumoso (Tabela 5). 
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Tabela 5. Peso ao abate, de corpo vazio, de carcaça quente e de carcaça fria (PA, PCV, 
PCQ e PCF, respectivamente), rendimento de carcaça quente, de carcaça fria e 
verdadeiro (RCQ, RCF e RV, respectivamente) e perdas por resfriamento (PPR) em 
função das dietas experimentais. 

Variável 
Dietas experimentais 

Média EPM 
Valor P dos contrastes 

PU PN SP SPM A B C 

PA¹ 20,02 29,92 26,94 29,02 26,48 1,09 <0,0001 0,2596 0,2939 

PCV¹ 15,22 25,55 22,01 24,30 21,77 1,07 <0,0001 0,1217 0,1950 

PCQ¹ 8,04 14,30 12,29 13,77 12,10 0,68 <0,0001 0,2300 0,2259 

PCF¹ 7,75 14,01 12,01 13,47 11,81 0,68 <0,0001 0,2234 0,2254 

RCQ² 40,02 47,66 45,56 47,29 45,13 0,85 <0,0001 0,3433 0,2553 

RCF² 38,59 46,69 44,52 46,25 44,01 0,88 <0,0001 0,3164 0,2557 

RV² 52,60 55,86 55,73 56,54 55,18 0,55 0,0059 0,8157 0,5504 

PPR² 3,56 2,04 2,28 2,22 2,52 0,17 <0,0001 0,4228 0,8404 

¹ - kg, ² - % de peso corporal, EPM - Erro padrão da média, PU – resíduo in natura, 
corrigido com uréia; PN – resíduo in natura + concentrado 1; SP – silagem do resíduo + 
concentrado 1;  SPM – silagem do resíduo aditivada com 15% de fubá de milho + concentrado 
2. Contrastes A: PU X demais, B: PN X SP+SPM, C: SP X SPM 

 

Comportamento similar foi verificado por Xenofonte et al. (2009), que 

observaram redução dos PA, PCV, PCQ, PCF, RCQ e RCF quando se aumentou a 

inclusão de farelo de babaçu (0, 100, 200 e 300 g/kg de MS) em dietas para ovinos em 

confinamento. Os autores atribuíram a redução dessas variáveis à maior concentração 

de FDN e menor quantidade de NDT e energia metabolizável consumida nas dietas 

com maior nível de farelo de babaçu. 

Cartaxo et al. (2011) também relataram menores valores de PVF, PCQ e PCF nos 

animais que receberam dietas com menor teor de NDT em relação aos que receberam 

dietas com maior teor de NDT (662 e 800 g/kg de MS, respectivamente). Estes mesmos 

autores verificaram também, maior PPR no grupo que recebeu dieta com menor teor 

de NDT, fator atribuído a menor espessura de gordura subcutânea. 
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Mahgoub et al. (2002) afirmaram que a gordura funciona como um isolante 

térmico, atuando principalmente contra a desidratação, o endurecimento e o 

escurecimento da carne na carcaça. 

As carcaças dos animais que receberam a dieta PU apresentaram maior perda 

por resfriamento em comparação aos outros grupos, fato que pode ser atribuído à 

menor espessura de gordura subcutânea nestes animais (Tabela 6). 

Com relação às medidas lineares, as carcaças do tratamento PU apresentaram 

menores valores (P<0,05) para CEC, PG, LG, PT, ICC, AOL e GS (Tabela 6). As carcaças 

do tratamento SPM apresentaram maior GS em comparação aos que receberam dieta 

SP (P<0,05), consequência da adição do fubá de milho no processo de ensilagem que 

aumentou o teor de NDT da dieta SPM em relação à dieta SP (766 e 826 g/kg de MS, 

respectivamente), fornecendo assim um maior aporte energético e favorecendo a 

deposição de gordura subcutânea. 

Tabela 6. Comprimento interno e externo da carcaça (CIC e CEC), comprimento da 
perna (CP), profundidade do tórax (PT), largura da garupa (LG), perímetro da garupa 
(PG), área de olho-de-lombo (AOL), espessura de gordura subcutânea (GS) e índice de 
compacidade de carcaça (ICC) em função das dietas experimentais. 

Variável 
Dietas experimentais 

Média EPM 
Valor P dos contrastes 

PU PN SP SPM A B C 

CIC¹ 55,44 58,46 59,90 59,14 58,24 0,99 0,1219 0,6672 0,7891 

CEC¹ 48,84 54,94 54,02 53,24 52,76 0,77 0,0018 0,3895 0,6544 

CP¹ 45,16 48,06 43,98 48,12 46,33 1,04 0,5230 0,4392 0,1762 

PT¹ 22,78 25,46 25,40 25,76 24,85 0,41 0,0025 0,8853 0,7084 

LG¹ 16,08 17,94 17,80 18,64 17,62 0,33 0,0050 0,6805 0,2920 

PG¹ 49,00 57,32 54,92 58,06 54,83 1,02 0,0001 0,6204 0,1174 

AOL² 5,94 12,24 10,54 12,27 10,25 0,71 <0,0001 0,4245 0,1618 

GS¹ 0,02 1,61 1,15 2,42 1,30 0,23 <0,0001 0,5387 0,0016 

ICC 0,14 0,24 0,20 0,23 0,20 0,01 <0,0001 0,1019 0,1981 

¹ - cm, ² - cm², EPM - Erro padrão da média, PU – resíduo in natura, corrigido com uréia; PN 
– resíduo in natura + concentrado 1; SP – silagem do resíduo + concentrado 1;  SPM – silagem 
do resíduo aditivada com 15% de fubá de milho + concentrado 2. Contrastes A: PU X demais, B: 
PN X SP+SPM, C: SP X SPM 
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O menor valor das medidas observadas nas carcaças dos animais que receberam 

a dieta PU é reflexo do menor desenvolvimento desses animais devido ao menor 

aporte nutricional. Destas variáveis, o ICC pode ser a mais expressiva, pois indica a 

deposição de tecido por unidade de comprimento.  O ICC dos animais que receberam a 

dieta PU foi 0,14, valor menor (P<0,05) do que a média apresentada pelos animais que 

receberam dietas completas. Os grupos que receberam dietas completas não 

apresentaram diferenças (P>0,05) no ICC, que tiveram valores médios de 0,24; 0,20 e 

0,23 para as dietas com PN, SP e SPM, respectivamente. Estes valores estão próximos 

aos valores médios encontrados por Costa et al., (2011) em cordeiros Morada Nova 

alimentados com diferentes níveis do fruto-refugo de melão em substituição ao milho 

moído (0,22) e Cartaxo et al. (2011) em ovinos de diferentes genótipos recebendo dois 

níveis de energia na dieta (0,24). 

As carcaças do tratamento PU, apresentaram menor peso (P<0,05) para todos os 

cortes avaliados (Tabela 7), em relação às carcaças dos animais que receberam dieta 

completa. Nos rendimentos em relação à meia carcaça, os valores de braço anterior e 

posterior foram maiores e o de costeleta foi menor que os cortes obtido nos 

tratamentos com dieta completa (P<0,05).  

O peso dos cortes é reflexo do peso da meia-carcaça, por isso, os menores 

valores foram observados nos animais que receberam dieta PU em relação aos que 

receberam dietas completas. Mesmo fato foi visualizado por Xenofonte et al. (2009), 

que verificaram uma redução dos pesos dos cortes das meias carcaças mais leves. 
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Tabela 7. Pesos e rendimentos dos cortes de ovinos alimentados com diferentes 
formas de fornecimento do resíduo do palmito pupunha. 

Corte 
Dietas experimentais 

Média EPM 
Valor P dos contrastes 

PU PN SP SPM A B C 

Pesos (kg)          

½ carcaça 3,81 6,79 5,84 6,58 5,76 0,32 <0,0001 0,2487 0,1978 

Pescoço 0,26 0,35 0,39 0,37 0,34 0,03 0,0014 0,2411 0,6831 

Paleta 0,55 0,93 0,89 0,90 0,82 0,04 <0,0001 0,5683 0,8549 

Costeleta 0,57 1,18 0,95 1,17 0,97 0,07 <0,0001 0,2866 0,0840 

Perna 1,10 1,91 1,64 1,82 1,62 0,09 <0,0001 0,2333 0,2798 

B. anterior 0,20 0,28 0,27 0,29 0,26 0,01 0,0013 0,8433 0,5700 

Cost/fralda 0,61 1,29 0,99 1,21 1,02 0,08 0,0026 0,2594 0,2582 

B. Posterior 0,23 0,33 0,27 0,32 0,29 0,01 0,0044 0,1837 0,1013 

Lombo 0,26 0,45 0,39 0,43 0,38 0,02 0,0006 0,3563 0,4170 

Rendimento  (% da meia-carcaça)          

Pescoço 7,02 5,11 6,68 5,81 6,16 0,28 0,0536 0,0717 0,2137 

Paleta 14,32 13,85 15,20 13,79 14,29 0,31 0,9540 0,3990 0,1206 

Costeleta 14,97 17,37 16,23 17,80 16,59 0,45 0,0379 0,7338 0,1979 

Perna 28,79 28,04 28,10 27,87 28,20 0,30 0,2978 0,9410 0,7977 

B. anterior 5,19 4,16 4,67 4,37 4,60 0,12 0,0012 0,1134 0,2342 

Cost/fralda 16,08 18,84 16,85 17,88 17,41 0,64 0,2525 0,3656 0,5815 

B. Posterior 5,98 4,97 4,65 4,94 5,14 0,21 0,0215 0,7226 0,6055 

Lombo 6,86 6,59 6,69 6,51 6,66 0,16 0,5050 0,9769 0,7100 

EPM - Erro padrão da média, PU – resíduo in natura, corrigido com uréia; PN – resíduo in natura + 
concentrado 1; SP – silagem do resíduo + concentrado 1;  SPM – silagem do resíduo aditivada com 
15% de fubá de milho + concentrado 2. Contrastes A: PU X demais, B: PN X SP+SPM, C: SP X SPM 

 

A análise das proporções dos cortes em relação ao peso da meia-carcaça 

corrobora tal conclusão, já que não foram verificadas diferenças (P>0,05) dos 

percentuais dos cortes, com exceção das proporções de braços anterior e posterior 

que foram maiores e de costeleta que foi menor (P<0,05) no grupo que recebeu a 

dieta PU em relação aos que receberam dietas completas. Animais mais pesados 

apresentam maior desenvolvimento da região do flanco em relação aos membros 

(Furusho-Garcia et al., 2004; Louvandini et al. 2007), por isso os animais que 
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receberam as dietas PN, SP e SPM apresentaram menor proporção de braço posterior 

e anterior em relação aos animais que receberam a dieta PU. 

Carvalho & Medeiros (2010) observaram que animais que recebiam dietas com 

maior nível energético apresentaram maior proporção de costilhar (costeleta + 

costelas). Os animais que receberam as dietas PN, SP e SPM apresentaram maior 

desenvolvimento da parte central da carcaça (P<0,05), principalmente costeleta, 

fazendo com que caísse a proporção dos membros em relação à meia-carcaça e assim, 

diferindo nestas variáveis, em relação aos animais que receberam dieta PU.  

Com relação aos componentes não-carcaça (Tabela 8), o grupo que recebeu a 

dieta PU apresentou (P<0,05) menores valores, em kg, para todos os componentes 

avaliados em relação aos grupos que receberam dietas completas. Uma exceção foi o 

peso da língua, que apresentou peso similar (P>0,05) entre os tratamentos. 

Verificou-se diferenças (P<0,05) das proporções de cabeça, patas, coração, trato 

gastrintestinal (TGI) vazio e língua, que foram maiores, e de cauda e gordura interna, 

que foram menores, para os animais que receberam a dieta PU em relação aos demais. 

As vísceras apresentam crescimento mais precoce, portanto, tendem a diminuir 

com a evolução do peso corporal (Louvandini et al., 2007). Sendo assim, as maiores 

proporções de coração e TGI vazio, além de cabeça, patas e língua, deveu-se ao menor 

peso corporal que fez com que as proporções destes componentes aumentassem em 

relação ao peso de corpo vazio nos animais que receberam a dieta PU. 

As vísceras apresentam crescimento mais precoce, portanto, tendem a diminuir 

com a evolução do peso corporal (Louvandini et al., 2007). Sendo assim, as maiores 

proporções de coração e TGI vazio, além de cabeça, patas e língua, deveu-se ao menor 
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peso corporal que fez com que as proporções destes componentes aumentassem em 

relação ao peso de corpo vazio nos animais que receberam a dieta PU.  

 

Tabela 8. Pesos e proporções dos componentes não-carcaça de ovinos alimentados 
com diferentes formas de fornecimento do resíduo da pupunha. 

Componente  
Dietas experimentais 

Média EPM 
Valor P dos contrastes 

PU PN SP SPM A B C 

Peso (kg)          
Sangue 0,80 1,39 1,20 1,16 1,14 0,060 0,0001 0,0389 0,6914 

Pele 1,66 2,72 2,30 2,58 2,32 0,125 0,0007 0,2222 0,2977 

Cabeça 1,03 1,33 1,23 1,20 1,20 0,036 0,0037 0,1396 0,7005 

Patas 0,56 0,74 0,73 0,73 0,69 0,023 0,0004 0,7317 0,9509 

Cauda 0,04 0,08 0,07 0,07 0,06 0,005 0,0006 0,4541 0,4587 

Coração 0,10 0,13 0,12 0,14 0,12 0,005 0,0133 0,7253 0,1122 

Rins 0,05 0,08 0,08 0,09 0,07 0,004 <0,0001 1,0000 0,5256 

Baço 0,04 0,06 0,06 0,08 0,06 0,005 0,0068 0,6661 0,1697 

Pulmão 0,17 0,30 0,29 0,33 0,27 0,020 0,0006 0,7608 0,2786 

TGI vazio 0,59 0,80 0,78 0,80 0,75 0,027 0,0003 0,8356 0,7197 

Língua 0,08 0,08 0,08 0,09 0,08 0,003 0,9359 0,5344 0,2876 

Gord. interna 0,28 1,15 0,83 1,02 0,82 0,092 <0,0001 0,1149 0,2404 

% do peso de corpo vazio     
Sangue 5,23 5,48 5,46 4,86 5,26 0,1844 0,9463 0,5055 0,2794 

Pele 10,96 10,64 10,53 10,61 10,68 0,2885 0,6216 0,9331 0,9251 

Cabeça 6,78 5,24 5,61 4,97 5,65 0,2030 0,0002 0,8752 0,1217 

Patas 3,66 2,92 3,32 3,02 3,23 0,0954 0,0040 0,1967 0,1662 

Cauda 0,24 0,30 0,30 0,30 0,28 0,0125 0,0313 0,9698 0,9383 

Coração 0,67 0,51 0,53 0,56 0,56 0,0180 0,0002 0,2430 0,4556 

Rins 0,32 0,33 0,37 0,35 0,34 0,0090 0,2328 0,1393 0,4634 

Baço 0,23 0,25 0,27 0,30 0,26 0,0132 0,2176 0,2394 0,3168 

Pulmão 1,12 1,17 1,31 1,37 1,24 0,0668 0,3127 0,3377 0,7788 

TGI vazio 3,90 3,17 3,59 3,32 3,49 0,0916 0,0049 0,1254 0,2049 

Língua 0,52 0,29 0,34 0,36 0,38 0,0244 0,0002 0,1800 0,7835 

Gord. interna 1,84 4,48 3,79 4,13 3,56 0,2833 <0,0001 0,2391 0,4882 

TGI – trato gastrintestinal, EPM - Erro padrão da média, PU – resíduo in natura, corrigido com 
uréia; PN – resíduo in natura + concentrado 1; SP – silagem do resíduo + concentrado 1;  SPM – 
silagem do resíduo aditivada com 15% de fubá de milho + concentrado 2. Contrastes A: PU X 
demais, B: PN X SP+SPM, C: SP X SPM 
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Os animais que receberam as dietas PN, SP e SPM, apresentaram proporções em 

relação ao peso de corpo vazio, similares às encontradas por Louvandini et al. (2007) 

em ovinos da mesma faixa etária em confinamento, abaixo das encontradas por 

Pinheiro et al. (2009), em ovelhas de descarte em diferentes estágios fisiológicos, 

devido às diferentes características de carcaça de animais neste estágio fisiológico, e 

acima das proporções visualizadas por Carvalho & Medeiros et al. (2010) em cordeiros 

Texel terminados em confinamento, dado às melhores características de carcaça 

inerentes da raça. 

 

Conclusões 

 

Ovinos mestiços Santa Inês alimentados apenas com resíduo de pupunha in 

natura, apresentam baixo desempenho e carcaças de baixa qualidade. 

Ovinos mestiços Santa Inês alimentados com dieta completa, utilizando o resíduo 

de pupunha in natura como volumoso, apresentam maior consumo de matéria seca e 

ganho médio diário, em relação aos animais alimentados com as silagens do resíduo, 

entretanto, esta diferença não é observada quando se avalia as características de 

carcaça dos animais. 
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Considerações finais 

 

O resíduo da pupunha demonstrou ser um alimento volumoso que pode ser 

usado na alimentação de ruminantes. 

A utilização do resíduo como única fonte de alimento parece atender apenas a 

demanda de mantença em ovinos em crescimento, não sendo recomendada em 

situações que se busque produtividade. 

O fornecimento de dieta completa, utilizando o resíduo da pupunha em sua 

forma in natura parece ser a forma mais viável de utilização deste material em locais 

onde haja disponibilidade deste. 

O fornecimento de dieta completa, utilizando a silagem do resíduo da pupunha é 

indicado em situações onde não haja disponibilidade durante algum período do ano ou 

locais distantes do centro de produção do material, sendo recomendado o uso do fubá 

de milho como aditivo no processo de ensilagem, já que este além de evitar 

fermentações indesejáveis no processo, aumenta a qualidade nutricional da dieta, 

aumentando assim, o desempenho animal em relação à silagem sem aditivo. 

Estudos de viabilidade econômica devem ser realizados a fim de avaliar qual 

forma de utilização do resíduo da pupunha apresenta melhor retorno econômico. 

Estudos com utilização de outros aditivos e outras relações 

volumoso:concentrado são necessários para identificar formas mais viáveis, 

economicamente, de utilização do resíduo da pupunha na alimentação de ruminantes. 

 

 


