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SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE FORRAGEM POR FARELO DE BABAÇU EM 
DIETAS DE OVINOS 

 

RESUMO - Avaliou-se o desempenho, o consumo, a digestibilidade dos 

nutrientes e o metabolismo de ovinos alimentados com dietas contendo farelo de 

babaçu em substituição ao feno de tifton. Utilizaram-se 27 ovinos mestiços da raça 

Santa Inês com idade de noventa dias e peso corporal médio inicial de 19,57 kg 

mantidos em gaiolas de metabolismo individuais segundo o delineamento 

experimental inteiramente casualizado em esquema de medidas repetidas no 

tempo, com três tratamentos (0,15 e 30% de farelo de babaçu) e nove repetições 

(ovinos). Avaliaram-se o ganho de peso no período, o ganho médio diário, a 

conversão alimentar e os consumos voluntários da matéria seca, matéria orgânica, 

proteína bruta, extrato etéreo, fibra em detergente neutro, fibra em detergente 

ácido, e os coeficientes de digestibilidade aparente da matéria seca, matéria 

orgânica, proteína bruta, extrato etéreo fibra em detergente neutro e fibra em 

detergente ácido. Determinaram-se os coeficientes de resíduo e a melhor relação 

custo – beneficio dos tratamentos avaliados. A inclusão do farelo de babaçu não 

afetou (P>0,05) os consumos de matéria seca, matéria orgânica, proteína bruta, 

extrato etéreo, fibra em detergente neutro e fibra em detergente ácido. A 

conversão alimentar foi melhor quando a adição de farelo de babaçu na dieta 

correspondeu a 30%. Houve efeito linear crescente à medida que foi introduzido o 

farelo de babaçu para as variáveis ganho de peso no período e ganho de peso 

diário. Houve efeito linear crescente (p<0,05) da digestibilidade da matéria seca, 

matéria orgânica, proteína bruta, extrato etéreo e fibra em detergente neutro. A 

inclusão do farelo de babaçu na dieta de ovinos, na proporção de 30% em 

substituição ao feno de capim-tifton, favoreceu o ganho de peso, não influenciou a 

conversão alimentar dos animais, melhorou a digestibilidade dos nutrientes, 

diminuindo a produção de resíduo em regime de confinamento, sendo mais 
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vantajosa do ponto de vista econômico no período que em que a pesquisa foi 

realizada. 

 
Palavras - chave: Consumo voluntário, cordeiros, conversão alimentar, 

subprodutos babaçu,composição nutricional.  
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CHANGING THE SOURCE FOR FORAGE BABAÇU MEAL OF SHEEP DIETS 
 
ABSTRACT - Performance, intake, nutrient digestibility and metabolism of sheep 

fed with babaçu meal in replacement of Tifton hay. Was used 27 crossbred sheep of 

Santa Inês aged ninety days and initial body weight of 19.57 kg kept in individual 

metabolism cages in a completely randomized in a repeated measures design with 

three treatments (0 , 15 and 30% of babaçu meal) and nine replicates (sheep). 

Weight gain during the period, average daily gain, feed intake and voluntary dry 

matter, organic matter, crude protein, ether extract, neutral detergent fiber, acid 

detergent fiber, and digestibility apparent dry matter, organic matter, crude protein, 

ether extract and neutral detergent fiber, acid detergent fiber. Were determined the 

coefficients of waste and the best cost - benefit of treatment. The inclusion of babaçu 

meal didn't affect (P> 0.05) intakes of dry matter, organic matter, crude protein, ether 

extract, neutral detergent fiber and acid detergent fiber. Feed conversion was better 

when the addition of babaçu meal in the diet corresponded to 30%. Increased 

linearly  was introduced babaçu meal for weight gain in the period and average. 

Increased linearly (p <0.05) the digestibility of dry matter, organic matter, crude 

protein, ether extract and neutral detergent fiber. The inclusion of babaçu meal in the 

diet of sheep, a 30% to replace hay Tifton, promoted weight gain didn't influence the 

feed of animals, improved digestibility of nutrients, decreasing the   waste 

confinement production, it is more advantageous to an economic perspective in the 

period  the survey was conducted. 

 

Keywords: Voluntary intake, lambs, feed conversion, babaçu products, nutritional 

composition. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A ovinocultura no Brasil é favorecida pelas condições ambientais e dimensão 

territorial propícias ao seu desenvolvimento, no entanto os rebanhos não são tão 

expressivos como os efetivos de outros  rebanhos, como o de bovino. Em 2009, a 

região Nordeste representou 56,9% do efetivo ovino do país que é de 16,8 milhões 

de cabeças (ANUALPEC, 2011).  

O Brasil tem apresentado um significativo aumento na criação de ovinos, que 

se deve  principalmente ao aumento do consumo de carne. No entanto, a 

ovinocultura ainda apresenta índices zootécnicos muito negativos, que se 

traduzem em resultados incompatíveis com a potencialidade econômica e a 

importância social da atividade. Isto se deve à insuficiente disponibilidade de 

nutrientes nas forragens em certas épocas, conjuntamente com o 

desconhecimento técnico científico da utilização das alternativas alimentares 

locais disponíveis e da falta de monitoramento da eficiência das dietas formuladas 

com estes alimentos (NUNES et al; 1997). 

A produção de ruminantes no Brasil é realizada basicamente com a utilização 

de pastagens nativas ou cultivadas. Por outro lado, é bastante conhecida a 

descontinuidade da produção de forragem durante o ano, ocorrendo um período 

de abundância de forragem com valor nutritivo relativamente alto, em 

contraposição a um período de escassez de alimentos com baixo valor nutritivo 

(VERÁS et al; 2005).Este fenômeno é bastante marcante nas regiões norte e 

nordeste do país, refletindo diretamente no desempenho dos  ovinos criados 

nessas  regiões, que chegam mais tardiamente ao peso de abate (MALAFAIA, 

2003). 

Segundo PIRES et al.(2000) o confinamento é uma alternativa eficaz para a 

terminação dos ovinos. Os ovinocultores  tem utilizado o confinamento  para 

atender às exigências do mercado consumidor por carcaças de melhor qualidade, 



2 
 

bem como manter a regularidade da oferta de carne durante todo o ano, e 

contribuir para elevar as taxas de desfrute dos rebanhos (MEDEIROS et al; 2007). 

O milho é a principal fonte de energia e a soja a de proteína utilizadas  para 

compor os concentrados, porém sofrem grande variação de preço ao longo do 

ano, haja  visto a intensa  utilização destes ingredientes na alimentação humana e 

na dieta de aves e suínos. Em decorrência disso, vários trabalhos têm sido 

desenvolvidos no intuito de encontrar fontes de energia e de proteína alternativas 

ao milho e a soja na dieta de ruminantes (VERÁS et al; 2005). 

Tem aumentado a utilização de produtos regionais alternativos, pois 

apresentam   custo menor quando utilizados na região onde são produzidos. 

Segundo PIRES et al. (2000) estes são facilmente encontrados, diminuindo desta 

forma os custos de produção. O farelo de babaçu é um subproduto que vem sendo 

utilizado por produtores rurais, especialmente devido ao baixo custo e de sua 

disponibilidade em períodos de estiagem. No entanto, poucas são as informações 

sobre o emprego de tal resíduo na alimentação de ruminantes (SILVA et al; 2008) 

Diante deste contexto, e buscando novas alternativas para a alimentação de 

ovinos, este trabalho tem como objetivo avaliar o desempenho, a digestibilidade in 

vivo  e o metabolismo  de ovinos em confinamento, utilizando-se diferentes 

concentrações de farelo  de babaçu na dieta, em substituição ao feno de capim-

tifton, bem como, determinar o custo médio e o coeficiente de resíduo  das dietas. 

 

2.REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. A PALMEIRA DE BABAÇU 

 

Em toda a floresta de mata seca da Amazônia oriental, principalmente no 

Estado do Maranhão, destacam-se os babaçuais ( Figura 1) ou cocais de 

Orbignya spp, que é uma das palmeiras brasileiras mais importantes. A região é 

considerada a de maior concentração de palmeiras de babaçu do mundo, tendo a 
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maior produção extrativista vegetal do país. O gênero Orbignya ocorre em outros 

países das Américas, do México para o sul (EMBRAPA, 1984). 

Nativo das regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste do Brasil,  o babaçu 

(Orbignya spp) ocupa entre 13 e 18 milhões de hectares, distribuídos nos estados 

do Maranhão, Piauí, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Amazonas, Pará, Rondônia, 

Ceará, Bahia e Minas Gerais, englobando 279 municípios. Em conjunto, os 

estados do Maranhão e Tocantins abrigam aproximadamente 10,3 milhões de 

hectares de floresta de babaçu (LIMA et al., 2007; URIOSTE et al; 2008). 

 

Figura 1. Babaçual na Região do Cocais – Estado do Maranhão. 

 

A palmeira do babaçu destaca-se entre as palmeiras encontradas em 

território brasileiro, chega a atingir 20 metros de altura, suas folhas mantêm-se em 
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posição retilínea, pouco se voltando em direção ao solo, pertence à família 

Arecaceae e possui nome científico de Orbignya spp. Começa a frutificar entre o 

sétimo e oitavo ano de vida, alcançando plena produção aos 15 anos, podendo 

viver em média 35 anos. Produz de três a seis cachos de frutos por ano, cada 

cacho ( Figura 2 ) com cerca de 150 a 300 cocos e cada coco com três amêndoas, 

em média (ALBIERO et al; 2007). 

 

 

Figura 2. Cachos de coco babaçu. 

 

O babaçual é um dos sistemas ecológicos amazônicos com maior potencial 

econômico, social e ambiental e é nativo da zona de transição entre o cerrado e as 

florestas abertas do sul da Amazônia, onde adentrou em áreas desmatadas pelo 

homem e formou populações oligárquicas (ALBIERO et al; 2007).  
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De origem amazônica, ocorre em áreas de terra firme, é uma palmeira 

monocaule, de crescimento lento; possui a base protegida por bainhas foliares 

persistentes e apresenta frutos ovoides, com a extremidade pontiaguda e cálice 

persistente na base, de 9 a 10 cm de diâmetro longitudinal e 4 a 5 cm de diâmetro 

transversal, pesando 27 g, em média, com casca fibrosa-coriácea, cor marrom 

ferrugínea (Figura 3) (SOUZA et al; 1996). 

Segundo Teixeira (2003) o fruto da palmeira de babaçu ( coco babaçu ) 

possui quatro partes aproveitáveis: epicarpo (11%), mesocarpo (23%), endocarpo 

(59%) e amêndoas (7%). A casca (93%), conjunto formado pelo epicarpo, 

mesocarpo e endocarpo, é normalmente desperdiçada nos processos de quebra 

manual. 

 

Figura 3. Frutos de babaçu. 

 

O babaçu distribui-se isoladamente na floresta ou em áreas abertas, sendo 

mais frequente em áreas degradadas, onde a espécie é pioneira dominante. É a 

maior fonte mundial de óleo silvestre  para uso doméstico, tendo utilização 
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industrial em perfumaria, saboaria e lubrificação. O babaçu é considerado o maior 

recurso oleífero nativo do mundo, sendo um dos principais produtos extrativistas 

do Brasil, contribuindo, de maneira significativa, para a economia de alguns 

estados da federação (LORENZI,1996). 

A principal utilidade atual do babaçu consiste na produção de óleo, para fins 

culinários e industriais, a partir das amêndoas (Figura 4) que representam apenas 

de 6% a 7% do peso total do fruto. As demais partes do fruto oferecem 

perspectivas animadoras para a produção de carvão, alcatrão, gás combustível e 

álcool, para fins energéticos, ou de amido, de elevado valor alimentício e industrial 

(TEIXEIRA, 2003). 

 

 

Figura 4. Amêndoas de coco babaçu 

 

Os babaçuais tem um grande potencial produtivo, sendo também uma das 

principais fontes de renda da zona rural do estado do Maranhão, cumprindo um 

importante papel social. De acordo com TEIXEIRA & MILANEZ (2006) os 
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babaçuais  tem um potencial produtivo estimado em 15 milhões t.ano-1, sendo 

realmente aproveitados somente 30% do estimado.  

A coleta e quebra do fruto dessa Palmácea chega a empregar até 2 milhões 

de pessoas durante o pico da safra (Figura 5). Os principais produtos comerciais 

extraídos da palmeira de babaçu são o óleo (extraído da amêndoa) e a torta (que 

resulta do processo). As fibras (epicarpo) representam 11% do fruto que se 

totalmente aproveitadas, gerariam 1,5 milhão de t.ano-1 (LORENZI,1996). 

Segundo COELHO et al; (2002) o Maranhão é o maior produtor de babaçu, 

sendo responsável por 74% da produção total. CARVALHO (1997) afirmou que o 

babaçu é matéria-prima explorada extrativamente que apresenta enorme 

potencialidade, tanto do ponto de vista econômico quanto social. 

 

Fonte: http://nossomaranhao.wordpress.com/2010/01/10/as-quebradeiras-do-maranhao/ 

Figura 5. Quebradeiras de coco babaçu – Estado do Maranhão. 
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Segundo ZYLBERSZTAJN et al; (2000) cerca de 450 mil famílias brasileiras 

coletam e quebram coco babaçu para extração e venda das amêndoas em um 

sistema tradicional que se mantém sem mudanças significativas há décadas. O 

babaçu normalmente não recebe tratos culturais, o coco cai espontaneamente da 

palmeira e a atividade de quebra é confiada às mulheres, feita nas áreas de 

floresta, ao pé da palmeira, ou em casa (Figura 6). No Maranhão, 22% das 

famílias que trabalham com o babaçu dependem exclusivamente da atividade; em 

16% das famílias, o babaçu contribui com 70% da renda familiar, em 29% com 

50% da renda e em 33% com até 30% da renda (MAY et al., 1985). 

 

Fonte: http://nossomaranhao.wordpress.com/2010/01/10/as-quebradeiras-do-maranhao/ 

Figura 6. Quebradeiras de coco babaçu. 

 



9 
 

O babaçu oferece enormes possibilidades de aproveitamento, por isso é 

considerado uma extraordinária matéria prima para a produção de óleo. Nesse 

processamento obtém-se vários subprodutos, dentre os quais destacam-se  o 

farelo e o mesocarpo que podem ser amplamente utilizados como alimentos 

alternativos na alimentação animal (SOUZA et al., 1996).  

 

2.2 ALIMENTOS ALTERNATIVOS NA DIETA DE RUMINANTES 

A utilização de subprodutos da agroindústria na alimentação animal é uma 

alternativa eficiente para a melhoria da produtividade regional, devendo atender 

adequadamente às exigências nutricionais do animal, contribuindo para um 

adequado consumo de nutrientes (SILVA, 2008) 

Dependendo do valor nutritivo, do processamento, do volume produzido e do 

custo de utilização, os subprodutos podem substituir os alimentos tradicionalmente 

utilizados na formulação de concentrados. Os resíduos agroindustriais, em sua 

maioria, apresentam potencial para utilização na alimentação de ruminantes e 

representam fontes de proteína, energia e fibra para a produção de alimentos 

(LIMA, 2002).  

Normalmente, os subprodutos participam das rações em substituição a 

algum outro alimento mais tradicional (como o milho e soja). No entanto, qualquer 

que seja o motivo da utilização, o principal fator considerado na avaliação é uma 

possível vantagem econômica, seja por uma redução direta no custo da 

alimentação, ou por um melhor desempenho animal, resultante de melhor 

eficiência alimentar (PEDROSO, 2006). 

O Brasil, devido à sua grande extensão territorial e variabilidade climática, 

possui um enorme potencial de produção de diversos alimentos, resíduos 

agroindustriais e de beneficiamento de vários produtos que estão disponíveis, 

geralmente no período de escassez de forragem verde, e que podem ser 

utilizados como suplemento na alimentação animal. Entretanto, a utilização desses 
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subprodutos é regionalizada e, normalmente, o seu verdadeiro valor nutricional é 

desconhecido (SILVA, 2008).  

Na busca por alimentos alternativos, tem-se observado um aumento na 

utilização do farelo de babaçu na alimentação animal. A importância desse 

produto decorre da  sua exploração no período de entressafra das principais 

culturas regionais. O Maranhão é grande produtor nacional de amêndoas de 

babaçu, responsável por 80% da produção brasileira e 1/4 do seu território é 

coberto por esta palmeira nativa (EMBRAPA, 1984). 

A incorporação de subprodutos nas rações de ruminantes requer um 

planejamento cuidadoso. Rações baseadas na utilização de subprodutos devem 

ser eficientes, econômicas e devem possibilitar desempenhos semelhantes aos 

proporcionados pelos demais alimentos que venham a substituir (PEDROSO, 

2006). 

 

2.3 O FARELO DE BABAÇU 

 

A industrialização do babaçu origina vários subprodutos como o farelo de 

babaçu, carvão, torta de babaçu, mesocarpo, entre outros. O mesocarpo do fruto 

do babaçu tem sido usado em diversas áreas, como na nutrição animal e humana 

(MELO et al., 2007). O farelo de babaçu é o subproduto resultante da extração do 

óleo do babaçu, por solvente (SILVA, 2009; FREIRE et al., 2009; SANTOS NETA 

et al., 2011). Segundo CARNEIRO (2009), o farelo de babaçu é o alimento 

resultante do processo industrial de extração do óleo da amêndoa após as etapas 

de moagem, cozimento, prensagem, filtração e extração com solvente. De acordo 

com BRASIL (1975), o farelo de babaçu resultante da extração industrial do óleo 

pelo uso de solvente químico deve apresentar os teores máximos de 12% de 

umidade, 20% de proteína bruta, 3% de gordura e 6% de cinzas. 
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Comparado a outros ingredientes alternativos com composição química 

conhecida (ROSTAGNO et al., 2011), o farelo de babaçu apresenta semelhança 

com o farelo de trigo (15,65% de PB, 9,50% de FB, 3,50% de EE), farelo de arroz 

(15,29% de PB, 10,86% de FB, 2,65% de EE), farelo de coco (21,85% de PB, 

13,90% de FB, 3,15% de EE) e casca de soja (13,88% de PB, 32,70% de FB, 

3,00% de EE). Importante ressaltar que estes ingredientes, assim como o farelo 

de babaçu, podem apresentar variações na composição química em função do 

tipo de processamento ao qual é submetido (CARNEIRO, 2011).  

A torta de babaçu apresenta 92,8% de matéria seca; 20,62% de proteína 

bruta; 78,68% fibra em detergente neutro; 93,82% matéria orgânica; 6,18% 

matéria mineral; 5,81% extrato etéreo; 46,60% nutrientes digestíveis totais; 0,07% 

cálcio e 0,53% fósforo. (VALADARES FILHO et al, 2000). 

Segundo SOUZA et al; (2000) a matéria mineral é 4,66% e a digestibilidade 

da matéria seca, proteína bruta, matéria orgânica, extrato etéreo, fibra em 

detergente neutro, carboidrato não fibroso e nutriente digestível total, determinada 

por ROCHA JUNIOR et al. (2003), é de 48,45; 75,35; 49,47; 94,32; 48,26; 70,85; e 

49,38%, respectivamente. 

O uso do farelo de babaçu surge da necessidade de se adicionar uma fonte 

alimentar alternativa à produção de ovinos e que permita uma relação custo–

benefício favorável à ovinocultura, principalmente para determinadas regiões do 

Nordeste produtoras de babaçu, como o Maranhão. O farelo de babaçu é um 

subproduto rico em fibra que, para BENEDETTI e SPERS (1995), pode ser 

considerado como uma fonte de proteína e para MORRISON (1996), citando 

outros autores, como alimento proteico-energético. 
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2.4 OVINOCULTURA 

 

A ovinocultura é uma atividade explorada em todos os continentes, presente 

em áreas com diversas características edafoclimáticas. No entanto, apenas em 

alguns países apresenta expressão econômica, adotando, na maioria dos casos, 

baixos níveis de tecnologia e, consequentemente, obtendo baixa rentabilidade 

(COUTO, 2003). 

Estima-se o efetivo mundial de ovinos em 1,9 bilhões de cabeças, estando os 

maiores rebanhos localizados na China, Índia, Sudão, Nigéria, Paquistão  e 

Austrália (ANUALPEC, 2011). 

A espécie ovina foi uma das primeiras a ser introduzida no Brasil pelos 

colonizadores portugueses. No Nordeste, em decorrência do sistema ultra-

extensivo de criação em associação às condições adversas do semi-árido, os 

ovinos sofreram seleção natural ao longo dos séculos. Esta seleção levou ao 

desenvolvimento de animais cujas principais características são rusticidade, boa 

eficiência reprodutiva e pele de ótima qualidade, porém, tardios, de porte reduzido 

e carcaça inferior (SEBRAE, 2009). 

A produção de ovinos no Brasil está relacionada principalmente com à 

produção de carne (60 mil toneladas ao ano). No entanto, o consumo é ainda 

muito incipiente sendo de apenas 0,5 kg/pessoa/ano, em contra partida para a 

carne suína o consumo anual per capita é de 13 kg, 39 kg de carne bovina e 44 kg 

de carne de frango (ANUALPEC ,2011). Pouco representativo ao se comparar 

com o consumo em outros países como na Nova Zelândia (30 kg), Austrália (20 

kg), México (1,4 kg) e Argentina (1,5 kg) (IBGE, 2009), evidenciando a deficiência 

da estrutura produtiva deste setor no país. 

Pesquisa realizada pelo SEBRAE (2007) destaca a falta de organização 

produtiva da ovinocultura como o efeito da baixa oferta de produtos no Brasil, 
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abrindo espaço para as importações, que em 2007 apresentaram crescimento de 

36% em volume e 78% em valor quando comparado ao ano de 2006. 

Dentre os diversos ramos da agropecuária a ovinocultura vem se destacando 

nos últimos anos por suas características de alta lucratividade e rápido giro 

financeiro. Além disso, esta atividade pode ocupar o espaço deixado por outras 

atividades pecuárias, viabilizar pequenas propriedades, utilizar áreas com relevo 

impróprio para outros ruminantes ou mesmo ser a atividade principal dentro de 

uma grande empresa rural (NOGUEIRA FILHO, 2003). 

Cerca  60% da carne ovina consumida no Brasil é importada e destes 60%,  

90% é proveniente do Uruguai (ANUALPEC,2011).Face às necessidades, 

perspectivas e tendências, incrementos na ovinocultura nacional já têm sido 

destacados por diversos autores (BUENO et al., 2000; CARVALHO et al., 2000; 

REIS et al., 2001; SIQUEIRA,  FERNANDES, 2000).  

Uma visão incompleta da cadeia produtiva da ovinocultura  implica na baixa 

escala de produção profissionalizada, com baixa difusão tecnológica, associada a 

baixa qualidade genética do rebanho comercial e ao manejo arcaico e na maioria 

das vezes com nutrição inadequada, predominando a produção em pequenas 

propriedades, com rebanhos pequenos  e sem escala econômica para atender 

frigoríficos. A produção de ovinos no Brasil também enfrenta problemas de crédito, 

havendo poucas linhas específicas  e com pequenos limites de crédito por 

produtor, o que impossibilita grandes projetos que busquem  a viabilidade da 

atividade ( ANUALPEC, 2011 ). 

Devido ao baixo índice produtivo da ovinocultura, novas tecnologias de 

produção devem ser empregadas com o objetivo de melhorar a eficiência da 

produção ovina na região Nordeste, de modo a considerar o animal, a carcaça e a 

carne, e que possibilitem a comercialização de carne ovina com melhor qualidade 

e com capacidade de disputar espaço no mercado brasileiro (SILVA, 2001). 
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Vem crescendo no Nordeste, o interesse pela criação ovina, como também 

vem aumentando a demanda por produtos de melhor qualidade, criando a 

possibilidade de transformação da ovinocultura em atividade geradora de renda, 

com potencialidade de inserir o produtor no mercado, contribuindo, assim, para o 

desenvolvimento da região. Esta transformação requer o uso de tecnologias que 

permitam fornecer ao mercado, produtos de boa qualidade, com regularidade. A 

atividade vem se profissionalizando e passando a ser geradora de renda e 

emprego para os pequenos e médios produtores da região (SOUZA JUNIOR, 

2002). 

No estado do Maranhão a ovinocultura está presente em quase todos os 

municípios totalizando um efetivo ovino de 232,3 mil cabeças (ANUALPEC, 2011) 

e é tradicionalmente explorada por um grande número de pequenos e médios 

produtores da área rural. A produção de ovinos é relevante para a economia do 

Maranhão, na medida em que constitui alternativa na oferta de carne, e derivados, 

contribuindo para a melhoria da dieta alimentar, especialmente da população rural, 

e aumento da renda do produtor. Além disso, atua como mais um atrativo para 

ocupar grande contingente de pessoas no campo, contribuindo para sua 

permanência na área rural (SEBRAE, 2009). 

Poucos criadores têm atentado para este novo mercado consumidor. Prova 

disto é que, no Nordeste a oferta de animais para abate origina-se basicamente de 

rebanhos não especializados, formados por animais de dupla aptidão, com 

carcaça mal conformadas e de baixo rendimento (NOGUEIRA FILHO, 2003). 

A população está superando antigas resistências ao consumo da carne de 

ovinos, antes considerada alimento inferior. Persiste, na grande maioria das 

explorações, o abate de animais velhos, não castrados e magros. Contrariamente 

ao que ocorre nas criações de bovinos e suínos, os ovinos não passam por 

processo de terminação, gerando oferta de carne de qualidade inferior (aparência, 

odor e paladar desagradáveis), fatores que ainda provocam imagem negativa do 

produto a grande número de consumidores (SEBRAE, 2009). 
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Uma série de obstáculos relacionados à expansão da ovinocultura no 

Maranhão ainda persiste, dentre as quais se destacam as condições inadequadas 

de alimentação, manejo e os ineficientes controles sanitários e processos 

reprodutivos, resultando em baixa produtividade. Essas limitações se agravam 

pela forma extensiva como os rebanhos são conduzidos, sem a adoção das mais 

elementares práticas de manejo, alimentação e profilaxia. Do ponto de vista do 

manejo, grande parte dos criadores não pratica a suplementação proteica, 

vacinações, controle reprodutivo, melhoramento genético e adoção de tecnologias 

eficientes, implicando em  baixo desfrute e insatisfatório rendimento de carcaça, 

gerando limitados resultados econômicos e financeiros (SEBRAE, 2009). 

A ovinocultura no Maranhão apesar de ser uma atividade secundária as de-

mais atividades dos estabelecimentos agrícolas, está sendo difundida e pode se 

desenvolver como atividade econômica importante com a melhoria no manejo 

geral dos rebanhos e na forma dos criadores se relacionarem com o mercado. 

 

2.5 CONSUMO E DIGESTIBILIDADE 

 

Segundo VAN SOEST (1994), o consumo de alimentos é de fundamental 

importância para a nutrição animal, pois irá determinar o nível de nutrientes 

ingeridos e, consequentemente, a resposta animal. 

A digestibilidade do alimento é a sua capacidade de permitir que o animal 

utilize seus nutrientes em maior ou menor escala e, assim como o consumo, a 

digestibilidade é altamente correlacionada com a qualidade do alimento e 

influenciada pelo tempo de permanência do alimento no trato gastrintestinal 

(ÍTAVO et al., 2002). 

O consumo e a digestibilidade são dois dos principais componentes que 

determinam o valor nutritivo de um alimento. São parâmetros essenciais em vários 

sistemas de formulação de dietas para ruminantes e são duas medições 
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necessárias, por possuírem alta correlação com a ingestão de matéria seca, assim 

como eficiência de absorção e aproveitamento dos nutrientes (MACEDO JUNIOR 

et al., 2006). 

Alimentos com concentrações de fibras relativamente altas limitam o 

consumo por distensão do trato gastrintestinal (OWENS & GOETSCH, 1986) e a 

capacidade do aparelho digestivo pode limitar o grande volume de algum alimento 

que seria necessário para suprir as exigências de um animal. Assim, quando 

forem exigidas maiores concentrações de energia e nutrientes, os alimentos 

volumosos devem ser substituídos por alimentos concentrados, aumentando 

assim o consumo de nutrientes sem alterar o volume total da quantidade de 

alimento fornecido (TEIXEIRA, 1995). 

Segundo VAN SOEST (1994), quando os alimentos encontram-se com baixo 

valor nutritivo, verifica-se menor taxa de passagem de partículas no rúmen, o que 

pode acarretam redução no consumo de matéria seca. 

 A digestibilidade in vivo é considerada confiável, pois é fundamentada na 

observação das quantidades ingeridas e excretadas das frações de interesse do 

alimento. Apesar de ser bastante utilizado, esse método apresenta algumas 

desvantagens, como necessidade de grande número de animais, pelo menos 

quatro animais por tratamento; controle rigoroso da quantidade ingerida e 

excretada, além de equipamentos, como gaiolas de metabolismo, que possibilitem 

a coleta da excreta dos animais (BERCHIELLI et al., 2005). 

 

 

2.6 PRODUÇÃO DE RESÍDUOS PELA OVINOCULTURA 

 

Os modelos empregados na produção de proteína animal em forma de 

carne, leite e ovos principalmente, estão, na maioria das vezes, focados nos 

produtos nobres, restando aos resíduos (dejetos, camas, restos de alimentação ou 
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colheita) a má utilização ou destinação inadequada, acarretando em aumento do 

impacto ambiental e a diminuição do lucro nas unidades produtoras (AMORIM, et 

al.,2004). 

A quantidade de dejetos produzidos varia com o peso dos animais. Já a 

água ingerida vai influenciar a produção de urina, variando a quantidade de 

dejetos líquidos. A variação na composição dos dejetos está associada ao sistema 

de manejo adotado pelo criador (LUCAS, 1994). 

As quantidades de dejetos produzidas por ovinos e caprinos são 

dependentes de inúmeros fatores, entre eles, consumo e qualidade dos alimentos 

oferecidos, idade e estágio fisiológico, entre outros. Desta forma AMORIM (2002) 

verificou que as quantidades excretadas podem variar de 130,9 a 379,0g de 

massa seca de fezes ao dia em animais com idade de 2 a 12 meses.  

 ENSMINGER et al; (1990) citou produções de 13,1 toneladas de dejetos ao 

ano para a mesma espécie. Neste sentido ARCARO JR. (1988) verificou 

produções de 702 g de MS ao dia, considerando 100 kg de peso, o que resultaria 

em 2,56 toneladas de MS/ tonelada animal. 

A composição química média dos dejetos de ovinos, segundo alguns 

autores e em diferentes condições de alimentação e manejo, foi estimada nas 

seguintes concentrações: 1,73; 0,45 e 1,14% de N, P e K, respectivamente, 

quantidades superiores aos teores encontrados nos dejetos de vacas leiteiras, 

novilhos de corte e cavalos (AMORIM, 2002). 

Segundo o ANUALPEC (2011) os plantéis brasileiros de ovinos em 2011 

contavam  com 16,8 milhões de animais. Considerando-se uma produção média 

de dejetos de 600 kg ao ano/animal, estima-se que neste período foram 

produzidos 100,80 milhões de toneladas de dejetos por ovinos. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Esta pesquisa foi realizada no Galpão de Metabolismo no Departamento de 

Zootecnia do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Estadual do Maranhão 

(UEMA) São Luis - MA, localizado a 02º 31’ 04” de latitude Sul e a 44º 16’ 42” de 

longitude a Oeste de Greenwich. O clima da Ilha de São Luis é tropical e semi-

úmido, com elevada precipitação pluviométrica que alcança 2.083,7 mm, sendo o 

período de março a junho o de mais intensas chuvas. A temperatura média anual 

é de 26º C. 

As dietas foram formuladas segundo as exigências nutricionais preconizadas 

pelo NRC (2007) para ganho diário de 200g e foram constituídas por milho moído, 

farelo de soja, feno de capim-tifton (Cynodon dactylon), farelo de babaçu, sal 

mineralizado e calcário (Tabela 1). Durante o processamento, todos os 

ingredientes foram moídos em peneiras de crivo de 5 mm para maior 

homogeneização das rações e redução da seleção pelos animais e durante o 

período experimental, os animais receberam água limpa à vontade (Figura 8). 

Tabela 1.  Composição químico-bromatológica e de nutrientes digestíveis totais 
(NDT%) dos ingredientes utilizados nas rações experimentais. 

Ingredientes% MO MS MM PB EE FDN FDA CNF NDT1 CT 

Milho moído 98,5 87,5 1,4 9,0 4,2 13,6 3,9 71,7 90,0 85,4 

Farelo de soja 96,8 88,7 6,6 50,9 1,9 15,5 9,1 25,1 87,0 40,6 

Feno de tifton 94,7 90,0 5,3 8,0 2,0 84,0 51,0 0,7 47,0 84,7 

Farelo de babaçu 95,6 92,4 4,4 21,8 2,3 68,4 39,9 3,1 49,4a 71,4 

Sal mineralizado - 100 100 - - - - - - - 

Calcário - 100 100 - - - - - - - 
1 Ribeiro,(1997) 
a Xenofonte, (2008) 
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Foi avaliada a utilização do farelo de babaçu (Orbignya spp) em diferentes 

concentrações para ovinos, caracterizando os tratamentos, T0 com 0% de farelo 

de babaçu, T15 com 15% de farelo de babaçu e T30 com 30% de farelo de 

babaçu, com base na matéria seca (MS), correspondentes aos tratamentos 

experimentais (Tabela 2). 

Tabela 2. Composição percentual dos ingredientes e químico - bromatológica dos 
tratamentos experimentais utilizadas em ovinos confinados e alimentados 
com farelo de babaçu. 

Ingredientes (%MS) 
Níveis de babaçu (%MS) 

T0 T15 T30 

Milho moído 21,25 25,09 28,93 

Farelo de soja 26,97 22,07 17,17 

Feno de capim - tifton 50,04 35,99 21,93 

Farelo de babaçu 0 15,00 30,00 

Sal mineralizado 0,80 0,80 0,80 

Calcário calcítico 0,94 1,05 1,17 

Nutriente    

Matéria orgânica  90,02 90,78 91,53 

Matéria seca 94,73 95,14 95,54 

Proteína bruta 19,66 19,66 19,66 

Extrato etéreo 2,40 2,53 2,67 

Fibra em detergente neutro 49,12 47,34 45,55 

Fibra em detergente ácido 28,79 27,32 25,84 

Carboidratos totais 73,23 73,45 73,66 

Carboidratos não fibrosos 24,11 26,11 28,11 

Matéria mineral 4,71 4,36 4,01 

Nutrientes digestíveis totais 66,10 66,10 66,10 

Cálcio 0,63 0,63 0,63 

Fósforo 0,36 0,52 0,68 

Sódio 0,12 0,12 0,12 
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Foram utilizados 27 (vinte e sete) ovinos, machos não castrados sem raça 

definida(SRD), com idade média de 90 dias e peso corporal médio inicial de 19,57 

kg, previamente pesados e everminados. Foram distribuídos em gaiolas de 

metabolismo individuais medindo 1,5m2 com piso ripado e suspenso 40cm do solo 

contendo comedouros e bebedouros individuais (Figura 7). 

 

Figura 7. Gaiolas de metabolismo. 

 

3.1. Ensaio de desempenho 

 

O período experimental foi de 56 dias, precedido de um período de 14 dias 

para adaptação dos animais às instalações e aos tratamentos. Os animais foram 

distribuídos nos tratamentos representados pelas concentrações de farelo de 
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babaçu, 0%, 15% e 30% em delineamento inteiramente casualizado com três 

tratamentos e nove repetições (ovinos) totalizando 27 ovinos.  

As dietas formuladas foram isoproteicas e isoenergéticas considerando-se a 

composição químico-bromatológica dos ingredientes obtidas em laboratório e 

exigências nutricionais estabelecidas pelo NRC (2007) e foram fornecidas na 

forma de ração completa. 

 

Figura 8. Bebedouro na gaiola metabólica.  

 

O farelo de babaçu foi adquirido em São Luis - MA diretamente da OLEAMA 

(Oleaginosas Maranhense), indústria processadora da amêndoa de babaçu. Na 

tecnologia utilizada pela indústria para o processamento da amêndoa do babaçu 

ocorreu a extração contínua por solventes, com a laminação das amêndoas em 

lâminas finas, seguindo-se sucessivas imersões em hexano até a extração total do 
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óleo. O solvente foi continuamente recuperado por evaporação e destilação, 

originando o óleo bruto e o farelo de babaçu prensado. 

Durante o período de adaptação, os animais receberam rações 

correspondentes aos tratamentos experimentais em quantidade correspondente a 

4% do seu peso corporal até estabilizarem o consumo voluntário. Durante o 

período de coleta de dados, esta relação de 4% do peso corporal foi mantida. O 

fornecimento das dietas experimentais foi feito uma única vez ao dia, as 8h, na 

forma de ração completa. O alimento ofertado e as sobras foram pesados 

diariamente para cálculo do consumo voluntário e reajuste da quantidade 

oferecida. Os alimentos e as sobras foram pesados diariamente para cálculo do 

consumo diário e da conversão alimentar (CA). 

 

Figura 9. Pesagem dos animais. 
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Para obtenção do ganho médio de peso diário (GMPD), os animais foram 

pesados (Figura 9) a cada 14 dias, após jejum de 18h, sendo a conversão 

alimentar (CA) obtida pela relação entre o consumo total de matéria seca e o 

ganho de peso total durante o período experimental. 

 

3.2. Ensaio de Digestibilidade 

 

Durante cinco dias, do 37º ao 41º dia do início do experimento foi realizada 

colheita de fezes, uma vez ao dia. As fezes foram coletadas por meio de uma tela 

instalada sob a baia, sendo posteriormente retiradas e pesadas. Em seguida, foi 

retirada uma amostra de fezes correspondente a 10% do total por animal. Essas 

foram  acondicionadas em sacos plásticos devidamente identificadas e levadas ao 

laboratório de bromatologia da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) para 

secagem em estufa de ventilação forçada a 55ºC  por 72 horas e  moagem em 

moinho de faca em malha de 1 mm. Em seguida foram  determinadas a  MS a 

105ºC, matéria orgânica (MO), matéria mineral (MM), proteína bruta (PB) e extrato 

etéreo (EE), segundo metodologias descritas por SILVA e QUEIROZ (2002), e de 

fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA), pelo método 

de Van Soest, descrito e simplificado por SOUZA et al. (1999). 

Os coeficientes de digestibilidade aparente foram calculados pela diferença 

entre os nutrientes ingeridos e excretados nas fezes, segundo a fórmula: CD (%) = 

[(nutriente ingerido – nutriente nas fezes)/nutriente ingerido]x100. 

 

3.3. Ensaio de Metabolismo 

 

A coleta de urina para a determinação do balanço de nitrogênio foi realizada 

utilizando-se uma lona plástica colocada na parte inferior da baia e inclinada para 
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um balde coletor com 20 mL de solução de ácido clorídrico 1:1 para fixação do 

nitrogênio. O volume total de urina foi quantificado através de uma proveta, 

descontadas as quantidades de ácido clorídrico adicionado diariamente. 

Retiraram-se amostras correspondentes a 10% do total, as quais foram filtradas 

em gaze e acondicionadas em frascos escuros devidamente identificados e 

armazenadas em freezer (-20 ºC), obtendo-se uma amostra composta de cada 

animal ao final do período, para análise da porcentagem de N perdido na urina. 

 

3.4. Determinação do coeficiente de resíduo 

 

Foi determinado o coeficiente de resíduo (Cr) a partir das fezes geradas nas 

gaiolas de metabolismo. O conceito de Cr é aplicado em estudos com animais 

fornecendo informações quanto ao balanço de massa no sistema alimento x 

animal x resíduo. É a relação entre a quantidade de fezes geradas (base seca) e o 

peso dos animais produzidos, conforme adaptado de RISSER (1987) e 

STREHLER & SÜTZLE (1987) citados por SANTOS (1997). 

 

3.5. Analise estatística 

 

O delineamento experimental adotado foi inteiramente casualizado em 

esquema de medidas repetidas no tempo, para a avaliação do desempenho e do 

coeficiente de resíduo, com três tratamentos (T0 com 0% de babaçu,T15 com 15% 

de babaçu e T30 com 30% de babaçu) e nove repetições, com análises de 

variância e regressão em função das concentrações de farelo  de babaçu na dieta. 

Para a avaliação da digestibilidade, do consumo de nutrientes e o metabolismo 

não foi realizado o esquema de medidas repetidas no tempo. Os graus de 

liberdade dos tratamentos foram desdobrados por contrastes polinomiais 

ortogonais (1º e 2º graus). Os resultados foram avaliados utilizando modelos 
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mistos procedimento PROC MIXED do SAS (2000). Inicialmente foi realizado o 

teste de esfericidade da matriz de variâncias e covariâncias entre os tempos. 

Rejeitada a hipótese de esfericidade estimou-se a estrutura de covariância que 

melhor se ajustou aos dados. Para a comparação entre os tempos (dias) utilizou-

se contrastes ortogonais  polinomiais (1º,2º,3º e 4º graus ) (LITTEL et al., 2006). 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Tabela 3 são apresentados  os resultados da análise de variância para 

as variáveis peso corporal, ganho de peso corporal no período, ganho de peso 

diário, consumo e conversão alimentar. Para todas as variáveis analisadas a 

condição de esfericidade de matriz foi rejeitada e a estrutura de covariância que 

melhor ajustou os dados são apresentadas na Tabela. 

 

Tabela 3. Resultados da análise de variância das variáveis peso, ganho de peso 
no período, ganho de peso diário, consumo e conversão alimentar de 
ovinos recebendo dieta com diferentes concentrações de farelo de 
babaçu. 

Variáveis 
Estatística  para Teste 

Esferic. 
Estrutura 

de Ʃ TR1 TP2 TR x TP3 

Peso corporal >0,05 <0,05* 0,0631 <0,05 ANTE4 

Ganho de peso no período < 0,05* <0,05* 0,3944 <0,05 SIMPLE 

Ganho médio de peso diário < 0,05* <0,05* 0,9681 <0,05 SIMPLE 

Consumo > 0,05 <0,05* 0,0179 <0,05 UN5 

Conversão alimentar >0,05 <0,05* 0,0881 <0,05 ANTE 

* teste significativo (p≤ 0,05). 
1. TR = tratamento; 2. TP = tempo; 3. TR x TP = interação tratamento x tempo;4. ANTE = Ante-Dependence;5. UN = 
Unstructured. SIMPLE – Simple Variance Componentes. 

 

Observou-se efeito de tratamento para o ganho de peso no período e ganho 

médio de peso diário, não ocorrendo efeito de tratamento para o peso dos 
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animais, consumo e conversão alimentar. Para todas as variáveis analisadas 

observou-se efeito de tempo. O consumo apresentou efeito para a interação entre 

tratamento e tempo. 

Na Tabela 4 estão apresentados os valores médios de peso corporal dos animais, 

expressos em kg. Os tratamentos não tiveram efeito sobre o peso dos ovinos. No entanto, 

para o tempo verificou-se comportamento descrito por efeito de 4º Grau, indicando que 

em todos os tratamentos os animais apresentaram aumento de peso corporal ao longo 

das cinco pesagens realizadas. 

 

Tabela 4. Valores médios de peso corporal (PC) durante o período experimental de ovinos 
recebendo dieta com diferentes concentrações de farelo de babaçu, expresso 
em kg.cab-1. 

Tratamento 
Pesagens (dias) 

Geral p.(1) p/ 
Contraste 0 14 28 42 56 

T0 20,05 24,34 25,76 27,22 29,25 25,33 - 

T15 19,03 23,17 24,92 26,73 29,42 24,65 - 

T30 19,63 24,68 26,08 29,20 32,36 26,39 - 

Geral 19,57 24,06 25,59 27,72 30,35 - 4º Grau 
(p<0,05) 

p.(1) p/ 
Contraste - - - - - - - 

(1) Probabilidade associada ao teste F, para contrastes. 

 

Na Tabela 5 são apresentados os valores médios de ganho de peso no 

período dos animais, obtidos a intervalos de 14 dias durante a fase experimental. 

Em relação à variável o comportamento de variação indicou aumento linear com o 

avançar do período experimental. O mesmo comportamento linear crescente foi 

descrito para a variação do ganho de peso no período obtido na medida em que 

houve inclusão de farelo de babaçu na dieta dos ovinos. 

Este efeito linear observado pode ter ocorrido em decorrência do 

tratamento T30 com 30% de babaçu ter uma quantidade maior de farelo de 
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babaçu substituindo o feno de capim-tifton, pois as quantidades de feno 

diminuíram significativamente e as de farelo de babaçu aumentaram. O farelo de 

babaçu, embora tenha um alto teor de fibra como o feno, tem uma concentração 

de proteína bem maior o que pode ter contribuído para o resultado encontrado. 

Esses resultados diferem dos resultados encontrados por XENOFONTE et 

al.(2008), que encontraram um efeito linear decrescente  da inclusão do farelo de 

babaçu, em substituição ao feno de capim-colonião  sobre o ganho de peso total 

no período, e por SOUZA Jr.(2003) que não observou diferenças significativas 

(P>0,05) entre os ganhos de peso de ovinos tratados com concentrações de 

0%,10% e 20% de farelo de babaçu em substituição do milho e da soja nas dietas. 

 

Tabela 5. Valores médios de ganho de peso no período de ovinos recebendo dieta 
com diferentes concentrações de farelo de babaçu, expresso em kg.cab-1. 

Tratamento 
Pesagens (dias) 

Geral p.(1) p/ 
Contraste 14 28 42 56 

T0 4,29 5,71 7,16 9,20 6,59 - 

T15 4,14 5,89 7,70 10,39 7,03 - 

T30 5,04 6,45 9,56 12,73 8,45 - 

Geral 4,49 6,02 8,14 10,77  1o Grau 
(p<0,05) 

p.(1) p/ Contraste - - - - 1o Grau 
(p<0,05)  

(1) Probabilidade associada ao teste F, para contrastes 

 

Os valores médios para ganho médio de peso diário (GMPD) apresentados 

na Tabela. 6, indicaram efeito linear crescente para as concentrações de 0%, 15% 

e 30% de farelo de babaçu, indicando melhoria no desempenho dos animais a 

medida que a inclusão do babaçu na dieta aumentou. Estes resultados diferem 

dos encontrados por SOUZA Jr.(2003)  que constatou que na concentração de 

30%, o farelo de babaçu reduziu o ganho médio diário dos animais. 
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 As médias de ganho de peso diário dos tratamentos avaliados foram de 

210g/dia para o tratamento com 0%, de 219g/dia para o tratamento com 15% e de 

261g/dia para o tratamento com 30% de farelo de babaçu, tendo as dietas 

proporcionado ganhos superiores a 200g/dia, consideradas por SIQUEIRA et 

al.(2000) como adequado para ovinos de corte. 

 

Tabela 6. Valores médios de ganho médio de peso diário de ovinos recebendo 
dieta com diferentes concentrações de farelo de babaçu, expresso em 
g.cab-1.dia-1. 

Tratamento 
Pesagens (dias) 

Geral p.(1) p/ 
Contraste 14 28 42 56 

T0 310 200 170 160 210 - 

T15 296 210 183 186 219 - 

T30 360 230 228 227 261 - 

Geral 320 220 194 191  2º Grau 
(p<0,05) 

p.(1) p/ Contraste - - - - 1o Grau 
(p<0,05)  

(1) Probabilidade associada ao teste F, para contrastes. 

 

Em relação ao tempo constatou-se efeito descrito por uma equação 

quadrática, podendo indicar que a pesagem aos 14 dias ao revelar-se maior que 

as demais, tenha sido determinada em parte por um possível efeito de ganho 

compensatório dos animais, haja vista a mudança no sistema de criação, do 

extensivo a pasto, para o confinamento, onde as condições de alimentação sofrem 

melhorias significativas em especial com a inclusão de concentrado na dieta que 

proporciona maior suprimento de energia e nutrientes para o metabolismo animal. 

Os valores médios de consumo diário acumulado de matéria seca 

apresentados na Tabela 7 indicaram interação entre os efeitos principais de 
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inclusão de farelo de babaçu na dieta dos animais e os tempos durante o 

desenvolvimento do ensaio. 

Houve efeito linear crescente na medida em que avançou o período 

experimental para todas as dietas de inclusão de farelo de babaçu, no entanto não 

ocorreu efeito do tratamento dentro do tempo.  

 

Tabela 7. Valores médios de consumo acumulado de matéria seca de ovinos 
recebendo dieta com diferentes concentrações de farelo de babaçu, 
expresso em kg.cab-1. 

Tratamento 
Pesagens (dias) 

Geral p.(1) p/ 
Contraste 14 28 42 56 

T0 12,06 26,13 41,64 58,66 34,62 1o Grau 

T15 12,99 27,47 43,54 60,51 36,12 1o Grau 

T30 13,33 25,64 41,36 59,56 34,94 1oGrau 

Geral 12,79 26,41 42,18 59,54 - - 

p.(1) p/ Contraste ns(2) ns ns ns - - 
(1) Probabilidade associada ao teste F, para contrastes. 
(2).teste não significativo (p≥0,05). 

 

Não houve diferença significativa de consumo entre os tratamentos 

avaliados, diferentemente dos resultados encontrados por SOUZA Jr.(2003), que 

constatou uma diminuição do consumo acumulado de MS a medida que aumentou 

a concentração do farelo de babaçu, constatando uma redução de 11,15kg ao 

comparar as dietas contendo 0% (62,42kg) e 30% (51,25kg) de farelo 

A conversão alimentar (CA), cujos valores médios estão  apresentados na 

Tabela 8, não foi influenciada pelos tratamentos, indicando que a inclusão do 

farelo de babaçu não influenciou na conversão alimentar dos animais avaliados. 

Estes resultados estão de acordo com os encontrados por XENOFONTE et 

al; (2008), que trabalhando com a inclusão de 4 concentrações diferentes de farelo 
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de babaçu na dieta de ovinos, não constatou efeitos significativos na conversão 

alimentar entre os tratamentos. 

 

Tabela 8. Valores médios de conversão alimentar de ovinos recebendo dieta com 
diferentes concentrações de farelo de babaçu, expresso em kg de 
alimento.kg1 PC. 

Tratamento 
Pesagens (dias) 

Geral p.(1) p/ 
Contraste 14 28 42 56 

T0 3,02 5,07 6,40 6,75 5,31  

T15 4,15 6,43 5,97 6,06 5,65  

T30 2,83 4,04 4,48 4,87 4,06 - 

Geral 3,33 5,18 5,62 5,89 - 2o Grau - 

p.(1) p/ Contraste - - - - - - 
(1) Probabilidade associada ao teste F, para contrastes. 
(2).teste não significativo (p≥0,05). 

 

Os valores encontrados para conversão alimentar foram de 5,31 para o  

tratamento 0% de babaçu 5,65 para o tratamento com 15% de babaçu e de 4,06 

para o tratamento com 30% de babaçu.Estes resultados estão acima dos 

encontrados por SOUZA Jr.(2003),que variaram entre 4,3 e 5,0 sendo que a 

melhor conversão alimentar  encontrada corresponde ao tratamento com 0% de 

farelo de babaçu, diferindo do presente experimento onde não foi observada 

diferença significativa na conversão alimentar nos diferentes tratamentos 

estudados. 

No entanto, em relação ao tempo o comportamento de variação foi descrito 

por uma equação quadrática, indicando piora da CA ao longo das pesagens 

realizadas. Essa piora na conversão alimentar é esperada, pois Os tecidos 

possuem impulsos de desenvolvimento em fases distintas da vida do animal, não 

se desenvolvendo de forma isométrica. Os ovinos nascem com uma determinada 
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composição tecidual e durante o seu desenvolvimento, as suas proporções 

alteram-se continuamente. O tecido ósseo apresenta crescimento mais precoce; o 

muscular, intermediário; e o adiposo, mais tardio (BOGGS et al;1998).A medida 

que o animal ganha peso a quantidade de tecido adiposo vai aumentando em 

relação ao tecido ósseo e muscular, consequentemente o animal  necessita de um 

maior aporte de energia influenciando, desta forma, a conversão alimentar que 

tende a piorar.  

O consumo de nutrientes das dietas encontram-se apresentados na Tabela 

09. O consumo de MS não foi influenciado pela inclusão de farelo de babaçu nas 

dietas (p≥0,01), estando de acordo com o trabalho de SOUZA Jr. (2003) que, 

trabalhando com ovinos  Santa Inês alimentados com dietas contendo 0, 100, 200 

e 300g/kg MS de farelo de babaçu obtiveram consumo de 1.248; 1.234; 1.197 e 

1.025 g/dia. Porém os resultados de consumo deste trabalho diferem dos 

resultados encontrados por XENOFONTE et al; (2008) que identificou efeito linear 

decrescente dos níveis de babaçu sobre o consumo de MS, que foram de 1.377; 

975; 596; e 448 g/dia, para ovinos SPRD alimentados, respectivamente, com as 

dietas contendo 0, 100, 200 e 300g/kg MS de farelo de babaçu. Essas 

concentrações foram semelhantes às concentrações utilizadas na presente 

pesquisa. Essas observações parecem indicar que o babaçu não limita o consumo 

de matéria seca desde que substitua alimentos fibrosos da dieta. 

Os consumos de matéria orgânica, proteína bruta, extrato etéreo, fibra em 

detergente neutro e fibra em detergente ácido também não sofreram influência das 

adições de farelo de babaçu nos tratamentos. Estes resultados contrariam os 

obtidos por XENOFONTE et al.(2008), que utilizando também dietas isoproteicas  

observaram efeito linear decrescente de consumo para todos os componentes 

químicos das dietas.  

A ingestão de PB observada neste experimento foi de 202, 196 e 199 g/dia, 

não apresentando diferença significativa entre os tratamentos e mantendo-se 

acima do consumo deste nutriente preconizado pelo NRC (2007), que deve ser de 
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160 a 191 g/dia. Colaborou com os resultados obtidos, o fato das dietas terem sido 

isoproteicas. XENOFONTE et al.(2008)  relatou ingestões de 247,45, 168,41, 

106,80 e 80,50g PB/dia para as concentrações de 0, 100, 200 e 300g/kg MS 

respectivamente, evidenciando uma significativa redução na ingestão de proteína 

à medida que ocorreu o aumento do farelo de babaçu da dieta, provavelmente 

resultado das diminuições nas ingestões de matéria seca. 

Tabela 09 Estatísticas obtidas na análise do consumo de nutrientes de ovinos 
recebendo dieta com diferentes concentrações de farelo de babaçu. 

Consumo 
Médias dos Tratamentos (%) 

F (p-valor) CV(%) 
T0 T15 T30 

MS, g/dia 1.026 996 1.015 0,06 (p≥0,05) 17,68 

MO, g/dia 972 948 970 0,06 (p≥0,05) 17,66 

PB, g/dia 202 196 199 0,06 (p≥0,05) 17,69 

EE, g/dia 24,63 25,21 27,11 0,76 (p≥0,05) 17,35 

FDN, g/dia 504 472 462 0,58 (p≥0,05) 17,93 

FDA, g/dia 295 272 262 1,05 (p≥0,05) 1,05 

MS - Matéria Seca;MO – Matéria Orgânica; PB – Proteína Bruta; EE – Extrato Etéreo; FDN – Fibra 
em Detergente Neutro; FDA – Fibra em Detergente Ácido;T0 = Tratamento com 0% de farelo de 
babaçu; T15 = Tratamento com 15% de farelo de babaçu; T30 = Tratamento com 30% de farelo de 
babaçu. 

 

O valor médio do consumo de fibra em detergente neutro foi de 479,3 g/ dia. 

A ingestão deste nutriente que correspondeu a 2,04% PC, 1,94% PC e 1,77% PC, 

respectivamente aos tratamentos T0, T15 e T30, não comprometeu o consumo de 

matéria seca. Esses resultados estão de acordo com os obtidos por XENOFONTE 

et al; (2008) que verificaram não ocorrer comprometimento do consumo de 

matéria seca em função do teor de fibra em detergente neutro nas dietas 

avaliadas. Concluindo inclusive que ocorreu redução do FDN na dieta a medida 

que aumentou a concentração do farelo de babaçu nas dietas em substituição ao 

feno de capim-colonião e ao farelo de soja. Esses autores obtiveram ingestões de 



33 
 

506,90, 352,74, 206,63 e 145,90g FDN/dia para as concentrações de 0, 100, 200 

e 300g farelo de babaçu/kg MS, respectivamente. 

Os resultados deste trabalho para o consumo de fibra em detergente neutro 

foram superiores aos encontrados por SOUZA JR. (2003) para dietas com 0% de 

babaçu (461g/dia) e inferiores aos encontrados pelo mesmo autor para as dietas 

contendo 10% (536 g/dia), 20% (560 g/dia) e 30% de farelo de babaçu (532 g/dia). 

Neste trabalho o farelo de babaçu substituiu o feno de capim-tifiton. Com a 

substituição do feno de capim-tifton pelo farelo de babaçu houve menor consumo 

de FDN na dieta, provavelmente esse resultado demonstra que o farelo de babaçu 

pode ser uma alternativa viável para a nutrição de ovinos. Entretanto, no trabalho 

de SOUZA JR.(2003) o babaçu substituiu apenas o milho e a soja, mantendo as 

concentrações de feno das dietas praticamente constantes. 

Os coeficientes de digestibilidade aparente da matéria seca, matéria 

orgânica, proteína bruta, extrato etéreo, fibra em detergente neutro e fibra em 

detergente ácido para cada uma das dietas experimentais, bem como os 

coeficientes de variação estão apresentados na Tabela 10. 

Houve efeito linear crescente (p<0,05) da digestibilidade da matéria seca, 

matéria orgânica, proteína bruta, extrato etéreo e fibra em detergente neutro à 

medida em que houve aumento da inclusão de farelo de babaçu na dieta dos 

ovinos. Esses resultados diferem dos obtidos por SHEN et al; (2007),  que não 

observaram diferença significativa na digestibilidade destes nutrientes  quando da 

inclusão de farelo de babaçu na dieta de ovinos. 

O aumento linear da digestibilidade dos referidos nutrientes também foi 

verificado por XENOFONTE et al. (2008), que atribuíram este aumento a redução 

na ingestão desses nutrientes pelos animais, o que teria resultado em um maior 

tempo de permanência desse material no trato gastrointestinal, favorecendo a 

digestibilidade. A digestibilidade está relacionada com a cinética e taxa de 

passagem da digesta pelo trato digestivo, havendo estreita associação com a 

digestão de fibra principalmente, uma vez que esta limita a taxa de 
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desaparecimento de material no trato digestivo (BERCHIELLI et al; 2011). No 

presente trabalho verificou-se aumento linear dos coeficientes de digestibilidade. 

No entanto, não houve diferença entre os tratamentos em relação ao consumo, o 

que pode estar indicando melhor qualidade da fibra em detergente neutro do 

farelo de babaçu em relação à de feno de capim-tifton. 

 

Tabela 10 Estatísticas obtidas na análise do coeficiente de digestibilidade de 
nutrientes em ovinos recebendo dieta com diferentes concentrações de 
farelo de babaçu. 

Digestibilidade 
Médias dos Tratamentos (%) 

F (p-valor) CV(%) 
T0 T15 T30 

MS (%) 68,16 74,38 79,63 5,43 (p<0,05) 9,98 

MO (%) 72,65 78,06 82,44 5,50 (p<0,05) 8,07 

PB (%) 78,21 83,19 87,13 5,49 (p<0,05) 6,91 

EE (%) 79,62 88,17 91,89 17,42(p<0,05) 5,23 

FDN (%) 56,96 62,91 68,30 2,81 (p<0,05) 16,18 

FDA (%) 59,73 62,64 66,35 0,93 (p≥0,05) 16,39 

MS - Matéria Seca;MO – Matéria Orgânica; PB – Proteína Bruta; EE – Extrato Etéreo; FDN – Fibra 
em Detergente Neutro; FDA – Fibra em Detergente Ácido;T0 = Tratamento com 0% de farelo de 
babaçu; T15 = Tratamento com 15% de farelo de babaçu; T30 = Tratamento com 30% de farelo de 
babaçu. 

 

A digestibilidade da fibra em detergente ácido não apresentou efeito de 

tratamentos. O aumento linear crescente da  digestibilidade da MS observado 

difere dos resultados encontrados por SOUZA Jr. (2007), que não constatou efeito 

do farelo de babaçu em até 30% da dieta sobre a digestibilidade da MS, ao 

substituir o milho e o farelo de soja da dieta.  

Na Tabela 11 são apresentados os valores determinados no balanço de 

nitrogênio. Pode-se observar que não houve efeito significativo entre os 
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tratamentos para o balanço de nitrogênio. Como não houve aumento da ingestão 

de matéria seca, com o aumento da inclusão de farelo de babaçu na dieta, não 

ocorreu consequentemente um aumento significativo no nitrogênio ingerido 

(p≥0,05) devido as dietas serem isoproteicas.Da mesma forma, as excreções 

fecal e urinária não diferiram com as inclusões do farelo de babaçu nos 

tratamentos avaliados. 

 

Tabela 11 Estatísticas obtidas na análise dos Valores do balanço de nitrogênio, 
para cada tratamento 

Variáveis 
Médias dos Tratamentos (%) 

F (p-valor) CV(%) 
T0 T15 T30 

N ingerido,g/dia 32,29 31,34 31,93 0,06 (p≥0,05) 17,68 

N fecal, g/dia 5,78 5,45 5,08 0,93 (p≥0,05) 20,03 

N urinário, g/dia 10,9 9,73 10,63 0,32 (p≥0,05) 30,53 

N retido, g/dia 15,64 16,17 16,22 0,03 (p≥0,05) 36,31 

N retido/N ingerido 47,40 50,41 50,24 0,18 (p≥0,05) 24,57 

N retido/N absorvido 57,41 61,44 59,74 0,21 (p≥0,05) 22,03 

N - Nitrogênio; T0 = Tratamento com 0% de farelo de babaçu; T15 = Tratamento com 15% de 
farelo de babaçu; T30 = Tratamento com 30% de farelo de babaçu. 

 

Com isso, os percentuais de nitrogênio retido em relação ao nitrogênio 

ingerido e o absorvido não apresentaram alterações com o aumento da 

concentração do farelo de babaçu nas dietas. Neste experimento, verificou-se que 

as excreções do nitrogênio urinário foram superiores ao fecal em todos os 

tratamentos avaliados, indicando que a utilização de farelo de babaçu na 

alimentação de ovinos pode aumentar a excreção de nitrogênio pela via urinária. 

Resultados semelhantes aos deste trabalho foram encontrados por BETT et al. 

(1999) utilizando farelo de soja e de canola, como fontes proteicas, com cordeiros 
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recebendo dietas com 16,66% de proteína bruta na matéria seca. DANTAS FILHO 

et al. (2007), trabalhando com ovinos da raça Santa Inês recebendo diferentes 

níveis de polpa de caju nas dietas encontraram resultado contrário, com a 

excreção do nitrogênio fecal sendo superior  à do nitrogênio urinário. 

Os resultados dos coeficientes de resíduo (fezes) para os tratamentos 

avaliados encontram-se descritos na Tabela 12. Observa-se que, para cada 

quilograma de peso corporal de ovino produzido foram gerados em média 2,55 de 

resíduo. Houve um efeito linear decrescente para os coeficientes de resíduo à 

medida que a concentração de farelo de babaçu aumentou. Dessa forma, pode-se 

constatar que a utilização do farelo de babaçu diminui o Coeficiente de resíduo. 

 

Tabela 12 Estatísticas obtidas na análise dos Valores dos Coeficientes de resíduo 

(Cr) para os tratamentos estudados. 

Tratamento Produção de 
fezes/dia/ovino(g) 

Ganho de 
peso/ovino/dia(g) 

Coeficiente de resíduo 
(Cr) 

T0 634,22 210 3,02 

T15 574,00 220 2,62 

T30 522,00 260 2,00 

Média 576,74 230 2,55 

F (p-valor) - - 8,67 (p<0,05) 

p.(1) p/ Contraste - - 1º Grau 

CV % - - 17,56 

T0 = Tratamento com 0% de farelo de babaçu; T15 = Tratamento com 15% de farelo de babaçu; T30 = 
Tratamento com 30% de farelo de babaçu;Cr = coeficiente de resíduo(Kg de fezes/Kg ovino produzido) 
(1) Probabilidade associada ao teste F, para contrastes. 

 

Verifica-se uma produção média de resíduo (fezes) na matéria natural de 

576, 74 g / dia/ ovino, quantidade significativa, se multiplicarmos por um número 

considerável de animais por um período de um ano, indicando que na ovinocultura 

também é importante a adoção de práticas sustentáveis de aproveitamento de 
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resíduos, como a utilização das fezes produzidas para a produção de energia, 

através de biodigestores, tornando, desta forma, a atividade mais sustentável e 

economicamente viável. 

 

Tabela 13 Custos com a alimentação e receitas obtidas com a venda dos animais, 
de acordo com as concentrações de farelo de babaçu, obtidos no mês 
de fevereiro de 2012 em São Luis – MA 

Item 
Tratamento 

T0 T15 T30 

Composição da Despesas    

Milho moído (kg/ovino/dia) 0,194 0,237 0,269 

Custo milho moído (R$/ovino/dia) 0,19 0,21 0,22 

Farelo de soja (kg/ovino/dia) 0,250 0,211 0,161 

Custo farelo de soja (R$/ovino/dia) 0,24 0,19 0,13 

Feno de capim-tifton (kg/ovino/dia) 0,524 0,388 0,233 

Custo feno de capim-tifiton (R$/ovino/dia) 0,51 0,35 0,19 

Farelo de babaçu (kg/ovino/dia) 0 0,149 0,294 

Custo farelo de babaçu (R$/ovino/dia) 0 0,13 0,24 

Sal mineralizado (kg/ovino/dia) 0,0083 0,0086 0,0085 

Custo do Sal mineralizado (R$/ovino/dia) 0,008 0,007 0,007 

Calcário calcítico (kg/ovino/dia) 0,009 0,011 0,012 

Custo calcário calcítico (R$/ovino/dia) 0,009 0,010 0,010 

Custo da dieta (R$/ovino/dia) 1,02 0,98 0,89 

Composição da Receita    

Produção de carne PC (kg/ ovino /dia) 0,164 0,185 0,227 

Preço da carne PC (R$/kg) 7,00 7,00 7,00 

Renda com a carne (R$/ovino/dia) 1,14 1,29 1,58 

Margem bruta (R$/ovino/dia) 0,12 0,31 0,69 
PC =peso corporal; T0 = Tratamento com 0% de farelo de babaçu; T15 = Tratamento com 15% de 
farelo de babaçu; T30 = Tratamento com 30% de farelo de babaçu.  
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Na Tabela 13 estão apresentados os custos com as dietas e a receita 

obtida com a venda dos animais. O tratamento com 30% de farelo de babaçu 

apresentou menor custo com a alimentação (R$ 0,89) quando comparado com o 

tratamento com 0% de farelo de babaçu (1,02),e também melhor relação custo – 

benefício (R$ 0,69), com uma margem bruta adicional de R$ 0,57 em relação a 

dieta sem farelo de babaçu. Isso demonstra a importância da utilização de 

subprodutos regionais como o farelo de babaçu visando a redução de custos nas 

rações utilizadas para a alimentação de ovinos, fomentando também a industria  

local e proporcionando maiores ganhos aos produtores da região. 

 

5. CONCLUSÕES 

 A inclusão do farelo de babaçu na dieta de ovinos, na proporção de 30% 

em substituição ao feno de capim-tifton, favoreceu o ganho de peso, não 

influenciou a conversão alimentar dos animais, melhorou a digestibilidade dos 

nutrientes, diminuindo a produção de resíduo em regime de confinamento, sendo 

mais vantajosa do ponto de vista econômico no período que em que a pesquisa foi 

realizada. 
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