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Introdução

O confinamento de ovinos tem sido estimulado para 
atender às exigências do mercado consumidor por 
carcaças de melhor qualidade, bem como manter a 
regularidade da oferta de carne durante todo o ano 
(Medeiros [1]).

Uma forrageira que tem se destacado na alimentação 
de ruminantes é a palma forrageira, que, independente do 
gênero, apresenta baixos teores de matéria seca e teores 
consideráveis de carboidratos, principalmente 
carboidratos não fibrosos. Segundo Ferreira [2] a palma 
forrageira apresenta baixo teor de proteína bruta (4,81+
1,16%), fibra em detergente neutro (26,79 + 5,07%) e 
fibra em detergente ácido (18,85 + 3,17%). Desta forma, 
essa forrageira necessita ser associada a alimentos ricos 
nestes componentes.

Teores adequados de fibra, na dieta e tamanho de 
partículas, da fonte de fibra, proporcionam ruminação 
adequada, salivação e tamponamento do rúmen, que é de 
extrema importância para manter um pH adequado e um 
ambiente propício para a fermentação ruminal.

Os subprodutos de resíduos agrícolas e/ou 
agroindustriais vêm sendo amplamente utilizados como 
alimentos alternativos para formulação de dietas para 
ruminantes, principalmente, no sentido de manter a 
ingestão de fibra, quando a forragem torna-se limitada e 
servindo como suprimento de proteína e energia aos 
animais. 

O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito de diferentes 
fontes de fibra (feno de capim tifton, casca de soja e 
caroço de algodão), sobre o consumo de nutrientes,
ganho de peso e conversão alimentar de ovinos em 
crescimento, recebendo dietas à base de palma forrageira.

Material e métodos

O experimento foi conduzido no Departamento de 

Zootecnia da Universidade Federal Rural de Pernambuco
- UFRPE, Recife-PE. Os animais foram confinados em 
baias individuais, providas de comedouros e bebedouros. 
Foram utilizados 21 borregos, não castrados, sem padrão 
racial definido, com média de 18,9 kg de peso vivo ao 
início do experimento.

No inicio do experimento, os animais passaram por um 
período de adaptação de 30 dias, às instalações e dietas 
experimentais. Ocorreu uma pesagem ao início do 
experimento e a cada 14 dias, após jejum prévio de 16 
horas de sólidos, para acompanhamento do ganho de 
peso diário, até atingirem o peso de abate.

 As dietas experimentais foram constituídas de 
diferentes fontes de fibras (Tabela 1).

A alimentação foi fornecida duas vezes ao dia, às 
8:00h e 15:00h, durante o período experimental. A palma
forrageira utilizada foi a cultivar Miúda (Nopalea 
cochenillifera Salm-Dyck). Na Tabela 2 encontra-se a 
composição nutricional dos ingredientes que compuseram 
as dietas experimentais.

As dietas foram ajustadas diariamente em função do 
consumo, permitindo-se sobras de aproximadamente 20% 
do total de MS fornecida. Os alimentos e as sobras foram 
amostrados semanalmente, formando a cada 28 dias uma 
amostra composta por animal. Posteriormente as 
amostras sofreram pré-secagem em estufa de ventilação 
forçada (60ºC), processadas em moinho de facas em 
peneira de 1 mm, e acondicionadas em potes plásticos 
para posteriores análises. Na Tabela 3 encontra-se a 
composição nutricional das dietas experimentais.

As análises de matéria seca (MS), matéria mineral 
(MM), proteína bruta (PB) e extrato etéreo (EE) 
seguiram as recomendações descritas por Silva & 
Queiroz [3]. Para determinação de fibra em detergente 
neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA), foram 
utilizadas as metodologias descritas por Van Soest et al. 
[4], porém fazendo uso de sacos de TNT (tecido não-
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tecido) e autoclave. As análises químico-bromatológicas 
foram realizadas no Laboratório de Nutrição Animal da 
UFRPE. Os carboidratos totais (CHOT) foram estimados 
segundo Sniffen et al. [5], em que CHOT: 100 – (PB% + 
EE% + MM%). 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos 
inteiramente ao acaso, tendo como critério para a 
formação dos mesmos o peso inicial dos animais. Os 
dados foram analisados por intermédio do software 
Sistemas de Análises Estatísticas e Genéticas – SAEG 
(UFV, [6]).
Resultados e Discussão

Na Tabela 4 encontram-se os dados referentes ao 
consumo de nutrientes, ganho de peso e conversão 
alimentar.

O consumo de MS, em kg/dia, não diferiu (P>0,10) em 
relação às fontes de fibra, apesar de ter sido observado 
rejeição do caroço de algodão pelos animais. Este
comportamento, provavelmente, ocorreu pela alta porção 
de sobras (em torno de 20%). Desta forma os animais 
tiveram a oportunidade de ingerir, devido à sua 
capacidade de seleção, os outros alimentos da dieta.

O consumo de NDT, em kg/dia, não diferiu em relação 
às fontes de fibra. O consumo de PB, quando utilizado o 
caroço de algodão como fonte de fibra, apresentou valor
inferior aos demais tratamentos. Como discutido 
anteriormente, houve rejeição do caroço de algodão,
principal fonte desse nutriente na dieta. Com isso, 
ocorrendo, desbalanceamento entre NDT e PB na dieta,
ocasionando menor ganho de peso dos animais que 
receberam a dieta contendo caroço de algodão (0,11 kg) 
e maior conversão alimentar (CA). 

Trabalho realizado por Brosh et al. [6], comparando 

níveis de caroço de algodão em dietas de confinamento, 
constatou que a inclusão deste alimento acarretou na 
diminuição no ganho de peso, sem alterar o consumo de 
MS.

Conclusão

Diante dos resultados observados, recomenda-se a 
utilização de feno de capim tífton e da casca de soja 
como fonte de fibra na alimentação de ovinos em 
crescimento, sob confinamento, quando as dietas 
apresentarem em média 55% de palma forrageira.
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Tabela 1. Proporções dos ingredientes com base da matéria seca das dietas experimentais.

Tratamento
Ingredientes
(% na MS) Feno de Capim Tifton Casca de Soja Caroço de Algodão

Palma Forrageira 54,28 53,92 54,40

Milho Moído 6,90 6,72 8,89

Farelo de Soja 19,39 16,96 7,86

Feno Capim Tifton 17,88 - -

Casca de Soja - 20,86 -

Caroço de Algodão - - 27,29

Sal  Mineral 1,55 1,54 1,56



Tabela 2. Composição nutricional dos ingredientes.

                                                 

1- % na MS

Tabela 3. Composição nutricional das dietas experimentais.

1- % na MS

Tabela 4.  Consumo de matéria seca, ganho de peso e conversão alimentar dos tratamentos.

TRATAMENTO

ITENS FENO DE CAPIM TIFTON CASCA DE SOJA CAROÇO DE ALGODÃO CV (%)

CMS (KG/DIA) 1,16A 1,11A 1,02A 11,98

CNDT (KG/DIA) 0,82A 0,85A 0,74A 14,18

CPB (KG/DIA) 0,15A 0,13AB 0,11B 14,94

PVI (KG) 18,70A 19,64A 18,37A 5,4

PVF (KG) 31,24A 31,76A 31,11A 10,2

GPD (KG/DIA) 0,15A 0,14A 0,11B 24,4

CA (KGMS/KG DE GDP) 7,88A 8,87A 9,51B 26,47

* Médias com letras iguais na mesma linha não diferem entre si pelo teste SNK (P<0,10).

Ingredientes

Itens Palma Forrageira Milho Moído Farelo de Soja Feno de Capim 

Tifton

Casca de Soja Caroço de Algodão

MS (%) 11,56 86,18 86,50 83,27 86,90 88,89

MO1 85,90 98,08 93,33 92,58 95,57 95,54

PB1  2,66 9,04 48,15 7,84 11,63 26,08

EE1 0,51 5,02 1,96 2,24 1,20 22,28

FDN1 27,43 12,03 14,60 75,44 72,16 49,30

CHOT1 82,73 84,02 43,22 82,5 82,74 47,18

Tratamento
Itens Feno de Capim Tifton Casca de Soja Caroço de Algodão

MS(%) 19,12 19,25 19,15

MO1 88,58 88,67 88,05

PB1 12,81 12,63 13,15

EE1 1,40 1,19 6,96

FDN1 33,41 33,15 30,52

CHOT 74,37 74,85 67,94


