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RESUMO 
SILVA, Barbara Cristina Dantas da. Avaliação dos Níveis de Energia na Dieta de 
Cordeiros Terminados em Confinamento. Sergipe: UFS, 2013. 50 p. (Dissertação – 
Mestrado em Zootecnia) 
 
RESUMO: O objetivo deste estudo foi avaliar o desempenho, o comportamento ingestivo e 
os rendimentos de carcaça de cordeiros Santa Inês (SI) e ½  Santa Inês x Dorper (SI x D) 
terminados em confinamento e alimentados com dietas contendo três níveis de energia 
(2,50, 2,79 e 3,03 Mcal EM/kg MS). Foram utilizados 30 cordeiros inteiros, 15 de cada 
genótipo, com idade média de 120 dias, em um delineamento inteiramente casualizado, 
num esquema fatorial 3 x 2, com 5 repetições. As dietas foram isoprotéicas, contendo 14% 
de proteína bruta. A densidade energética das dietas influenciou o consumo de matéria seca 
e nutrientes (P<0,05). O aumento dos níveis de energia das dietas melhoraram o ganho de 
peso, a conversão alimentar e os rendimentos de carcaça quente e fria dos animais 
estudados conforme aumentavam-se os níveis energéticos. Houve efeito positivo (P<0,05) 
dos níveis de energia das dietas para os tempos em ingestão, ruminação e ócio (h/dia), 
eficiência de ingestão e de ruminação (kg MS/h). Não houve efeito (P<0,05) do nível 
energético das dietas sobre eficiência de ingestão e de ruminação (kg FDN/h). Com o 
aumento dos níveis de energia das dietas houve influência positiva sobre o desempenho, 
comportamento ingestivo e rendimento de carcaça de cordeiros terminados em 
confinamento. 
 
Palavras-chave: carcaça, desempenho, dorper, ingestão, santa inês.  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ii  

ABSTRACT 
SILVA, Barbara Cristina Dantas da. Evaluation of Energy Levels in Diet of feedlot 
lambs. Sergipe: UFS, 2013. 50 p. (Dissertation - Master in Zootecnia) 

 
ABSTRACT: The aim of this study was to evaluate the performance, feeding behavior, and 
carcass yields of Santa Inês lambs (SI) and ½ Dorper x Santa Inês (SI x D) feedlot and fed 
diets containing three levels of power (2.50, 2.79 and 3.03 Mcal / kg DM). We used 30 
lambs, 15 of each genotype, with an average age of 120 days, in a completely randomized 
design in a 2 x 3 factorial design with 5 replications. Diets were isonitrogenous, containing 
14% crude protein. The energy density of the diet affect the intake of dry matter and 
nutrients (P <0.05). Increased energy levels of diets improved weight gain, feed conversion 
and carcass hot and cold the animals studied as increased energy levels up. There was a 
positive effect (P <0.05) of the energy levels of the diets for the times when eating, 
ruminating and idling (h / day), intake and efficiency of rumination (kg DM / h). There was 
no effect (P <0.05) the energy level of the diets on intake and efficiency of rumination 
(NDF kg / h). With the increase of the energy levels of the diets had a positive influence on 
performance, feeding behavior, and carcass yield of feedlot lambs. 
 
Keywords: carcass; performance; dorper; intake; santa inês.
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INTRODUCÃO 

 

O semiárido nordestino destaca-se pelo seu potencial para produção animal, 

principalmente, de pequenos ruminantes. Assim, a ovinocultura, nessa região, vem 

deixando o extrativismo e o empirismo para se tornar cada vez mais produtiva e 

tecnificada, apresentando-se como uma alternativa viável e sustentável para os produtores 

locais.  

No entanto, a produção de carne ovina, principalmente, nessa região, ainda é 

sazonal, ou seja, de acordo com a estacionalidade das pastagens, produzindo animais 

abatidos tardiamente, diminuindo a qualidade da carne, o que reflete na má apresentação 

do produto ao consumidor. 

Entendendo a necessidade de buscar melhorias para a atividade, os produtores de 

ovinos têm se esforçado em melhorar geneticamente o rebanho, como também, em adotar 

técnicas adaptadas as suas condições produtivas. Isso favorece não só o aumento da 

produção, bem como, a produtividade e a rentabilidade dos rebanhos (SOUZA JÚNIOR e 

LINHARES, 2008). 

Dentre as raças ovinas nativas, destaca-se a Santa Inês, pelo seu porte alto em 

relação aos demais genótipos nativos, caracterizada por serem animais mais pesados. 

Porém, ainda possuem características desfavoráveis à produção, comuns às raças 

deslanadas, levando os produtores a recorrer ao cruzamento com raças especializadas para 

produção de carne, como é o caso dos ovinos Dorper. Esta é uma raça exótica, entretanto, 

bem adaptada às condições nacionais e possui um melhor ganho de peso, maior 

precocidade ao abate, rendimento e acabamento de carcaça. A finalidade destes 

cruzamentos são carcaças de melhor qualidade de acordo com as exigências do mercado.  

Numa produção economicamente viável, é necessário dar condições ao animal para 

expressar seu potencial produtivo. A terminação de ovinos em confinamento é uma 

alternativa interessante para a ovinocultura no semiárido nordestino, em comparação ao 

sistema convencional a pasto, apresentando-se como  uma estratégia  atraente,  por 

possibilitar maiores ganhos de peso, redução da idade de abate dos animais e 

proporcionando carcaças uniformes e de qualidade (SUSIN e  MENDES, 2007).    

A alimentação animal é um fator determinante do êxito ou fracasso da criação, na 

perspectiva de que é um expressivo componente dos custos, constitui-se em uma 

dificuldade de qualquer sistema de produção animal (RODRIGUES e VIEIRA, 2011). O 

nível de energia das dietas apresenta importância incontestável no desempenho, 
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digestibilidade, comportamento ingestivo e características de carcaça do animal, visto que 

a energia é à base das exigências nutricionais, pois cada nutriente (carboidrato, proteína e 

lipídeo) dos alimentos é considerado de acordo com seu potencial de produzir energia 

durante seu metabolismo (REZENDE et al., 2011).  

A densidade energética da dieta exerce grande influência sobre o desempenho dos 

cordeiros, assim, para elevar as taxas de ganho de peso e a eficiência alimentar, as dietas 

devem conter níveis adequados de energia, fazendo-se necessária a maximização do uso de 

alimentos concentrados, componentes estes que, normalmente, contribuem para encarecer 

a produção. 

Entretanto, buscam-se alimentos alternativos regionais que possam ser adquiridos a 

baixo custo e tenham potencial nutricional para substituir total ou parcialmente alimentos 

concentrados tradicionais. A palma forrageira apresenta-se como alternativa na redução dos 

custos com alimentação dos rebanhos, principalmente no que tange ao Nordeste e ao 

semiárido brasileiro, pois essa planta xerófita demonstra características produtivas e 

nutritivas compatíveis com sua exploração na alimentação de ruminantes nesta região. 

Neste contexto, esta pesquisa foi desenvolvida com intuito de avaliar o 

desempenho, o comportamento ingestivo e o rendimento de carcaça de cordeiros de dois 

genótipos distintos terminados em confinamento e alimentados com dietas contendo 

diferentes níveis de energia metabolizável. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O Brasil conta com um efetivo ovino da ordem de 17.380.581 cabeças, sendo o 

quarto maior rebanho entre as espécies criadas no país. A região Nordeste é a maior 

produtora e detêm 56,72 % do rebanho nacional, dos quais, 168.674 cabeças encontram-se 

no Estado de Sergipe, representando cerca de 1% do efetivo nacional (IBGE, 2010), 

constituindo-se em um rebanho pequeno, porém com qualidade genética. A ovinocultura 

no nordeste possui grande importância social, econômica e cultural para região, porém com 

deficiências produtivas. 

A criação de ovinos para produção de carne possui um grande potencial para 

crescimento, apesar de limitações, como o baixo consumo brasileiro de carne ovina, cerca 

de 0,7 kg/hab/ano, em comparação com outros países produtores, como a Austrália, em que 

o consumo de carne ovina chega a aproximadamente 20 kg/hab/ano (CABRAL et al., 

2008). Porém, o potencial de produção é comprovado pela demanda interna ser maior que 

a produção, o que é evidenciado por importações vindas de países da América Latina e 

Nova Zelândia (HOLANDA JUNIOR et al., 2003), principalmente pelo fato desses países 

ofertarem carcaças mais precoces e maior variedade de cortes, ou seja, produtos de melhor 

qualidade. 

Segundo Madruga et al. (2005), o Brasil possui os requisitos adequados para ser um 

grande produtor como mão de obra, extensão territorial e rebanho expressivo entre outros. 

Experiências produtivas nacionais comprovam que é possível obter índices produtivos 

satisfatórios, desde que, utilizem-se genótipos apropriados e manejo alimentar adequado 

(QUIROZ et al., 2005), demonstrando que é possível produzir mais e melhor nestas 

condições.  

Porém, a produção de ovinos no semiárido nordestino ainda é caracterizada por 

uma criação quase extrativista, baseada nas forragens naturais, pelo consumo dos seus 

produtos dentro da própria família, e pela venda, porém, apenas quando há excedente. 

Entretanto, iniciativas como incentivos governamentais e a contribuição da informação 

técnica, têm sido cada vez mais freqüentes, com o objetivo de intensificar a produção para 

que seja possível atender a demanda interna por carne ovina (CABRAL et al., 2008).  

O perfil do consumidor da carne ovina vem mudando, antes concentrada nas 

regiões Nordeste e Sul, tradicionalmente regiões criadoras (FRESCURA et al., 2005), tem 

sido mais valorizada em outras regiões do país como Sudeste e Centro-oeste, onde, aos 

poucos, o consumo vem aumentando com reflexos na produção.  
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Embora, na maioria dos estabelecimentos, a produção ainda seja baseada nas 

pastagens nativas, o produtor vem se esforçando para produzir ovinos de forma 

economicamente viável, com animais de melhor potencial genético e alimentados 

adequadamente.  

A suplementação alimentar, em determinado período do ano e/ou categoria animal, 

torna-se uma necessidade em uma produção mais intensiva, porém gera um custo 

adicional. Assim, para tornar a ovinocultura menos onerosa ao produtor, há necessidade de 

busca por alimentos alternativos, que possam substituir total ou parcialmente aos alimentos 

concentrados tradicionalmente utilizados nas dietas, como exemplo tem-se a palma 

forrageira. 

 

1. Palma Forrageira  

A alimentação representa 60 a 70% dos custos de produção, daí a importância de se 

buscar alimentos alternativos (TREVIÑO, 2009). Existe hoje uma grande quantidade de 

alimentos alternativos que podem ser utilizados na alimentação de ruminantes para 

baratear estes custos. 

O semiárido nordestino possui uma área expressiva, suas características climáticas 

permitem a exploração pecuária e merece ser melhor avaliada. Este bioma apresenta uma 

variedade de plantas com potencial forrageiro como a palma forrageira, planta exótica 

originaria do México, adaptada às condições ambientais das regiões áridas, ou seja, 

resistente à falta de água, temperatura elevada e solos pobres (TEGEGNE et al., 2007). 

Ao longo dos anos, tem havido um aumento nas áreas de palma devido a sua 

importância na produção de alimentos, tanto para o homem como para o animal 

(TREVIÑO, 2009), e vem sendo largamente utilizada, principalmente, na alimentação de 

ruminantes.  

Segundo Tegegne (2003), a palma Opuntia fícus indica Mill, conhecida como 

palma gigante, é uma variedade de rápido crescimento e sem espinhos. Sendo, também, a 

variedade mais cultivada, pois é a principal produtora de frutos e forragem em relação a 

outras espécies de palma. Apresenta características nutritivas que permitem sua exploração 

na alimentação animal, possui também boas propriedades agronômicas, como facilidade de 

propagação, persistência, e tolerância à seca (TOSTO et al., 2007). 

A palma tem como característica principal o armazenamento de água, mantendo 

essa conformação por um longo período, mesmo depois de adentrado no período seco do 

ano, e utilizando eficientemente a água das chuvas. Isso devido a suas propriedades 
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fisiológicas, caracterizadas por um processo fotossintético que resulta em grande economia 

de água, adaptando-se, assim, às condições do semiárido nordestino (SANTOS et al., 

2006). A palma pode reduzir o consumo de água pelo animal a depender do seu nível de 

inclusão na dieta (GEBREMARIAM et al., 2006), possuindo também boa palatabilidade. 

Com relação ao seu valor nutricional, palma forrageira é uma excelente fonte de 

energia, rica em minerais e vitamina A. Segundo Treviño (2009) a palma contém baixo teor 

de matéria seca e proteína bruta, e tem alta concentração de carboidratos não fibrosos e 

nutrientes digestíveis totais (WANDERLEY et al., 2002; MELO et al., 2003). 

Em alguns casos, a palma pode causar distúrbios metabólicos como a diarréia, 

devido principalmente ao seu baixo teor de fibra (SANTOS et al., 2001), assim é 

necessária muita atenção na formulação de dietas a base de palma na alimentação de 

ruminantes.  

A palma melhora a digestibilidade de volumosos de menor qualidade, como 

demonstrado por Bispo et al. (2007), avaliando o efeito da substituição do feno de capim-

elefante por palma forrageira, como fonte de forragem, sobre o consumo e a digestibilidade 

em cordeiros, sendo que os consumos dos nutrientes e coeficiente de digestibilidade da 

matéria seca e carboidratos totais aumentaram com níveis de substituição do feno por 

palma (0, 14, 28, 42 e 56%), observa-se que a substituição do feno de capim-elefante por 

palma forrageira na dieta pode melhorar a ingestão e o aproveitamento dos nutrientes.  

Devido às suas características, a palma é alvo de vários estudos, principalmente, 

buscando determinar a melhor forma de fornecimento aos animais: in natura ou fenada 

(SALEM et al., 2004), e em substituição total ou parcial a outros ingredientes, 

principalmente energéticos.  

Avaliando as medidas corporais, composição e características de carcaça em 

cordeiros Santa Inês, submetidos a níveis de substituição do milho por palma forrageira (0; 

25; 50; 75 e 100%) na dieta, Pinto et al. (2011) concluíu que a palma forrageira pode 

substituir até 75% do milho sem comprometer a produção, as características e os 

componentes não constituintes da carcaça. 

Diante do exposto, a palma forrageira é uma alternativa viável para a terminação de 

ovinos, principalmente, em regiões áridas e semiáridas, sendo amplamente pesquisada 

como fonte energética em dietas no Brasil e no mundo. 
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2. Raças e genótipos dos ovinos 

A escolha da raça ou grupamento genético é fundamental para o sucesso de um 

sistema de criação de ovinos. Entre os ovinos nativos do Nordeste brasileiro, destacam-se 

os genótipos Santa Inês, Morada Nova, Somalis Brasileira, Cara Curta, Cariri, Rabo Largo, 

Barriga Negra, dentre  outras. 

A raça Santa Inês, é resultado de uma mistura de raças nativas e exóticas 

produzindo animais de excelente adaptabilidade às condições do Nordeste, especialmente 

ao semiárido, sendo hoje uma raça de grande porte, em relação às demais raças nativas, 

obtendo animais mais pesados e maior potencialidade para produção de carne (ARAÚJO 

FILHO, 2008). 

Porém, uma característica comum aos genótipos nativos é o baixo teor de gordura 

de cobertura na carcaça, sendo que essa gordura é de suma importância para a proteção da 

carcaça durante o período de resfriamento pós abate, evitando escurecimento, desidratação 

e endurecimento da carne, e também influindo nas características organolépticas como 

sabor, maciez e suculência presente na carcaça dos ovinos (CARTAXO, 2009). 

Dentre as principais raças de ovinos exploradas para produção de carne nos 

cruzamentos do Brasil, destacam-se a Suffolk, a Texel e a Ile de France (RIBEIRO et al., 

2009) e, nos últimos anos, a raça Dorper. 

A criação da raça Dorper é recente no Brasil e tem crescido muito, sendo utilizada 

como raça paterna em cruzamentos com fêmeas, principalmente, da raça Santa Inês a fim 

de melhorar o desempenho e intensificar a produção de carne (CARTAXO, 2009). O 

Dorper é uma raça especializada na produção de carne e possui uma boa cobertura de 

gordura, o qual, em contra partida, poderá resolver o problema quanto à deposição de 

gordura de cobertura de raças ovinas nativas. 

As raças ovinas especializadas para corte apresentam crescimento rápido e bom 

acabamento de carcaça, mas são exigentes em alimentação e manejo sanitário. Por outro 

lado, os ovinos nativos, embora sem um bom acabamento de carcaça, possuem notável 

adaptabilidade às condições do semiárido, predominantes no Nordeste (ARAÚJO FILHO 

et al., 2010). 

A raça Santa Inês e Dorper tem características complementares, sendo o Dorper 

uma raça especializada para corte, onde num cruzamento imprime suas características de 

ganho de peso, precocidade e bom rendimento de cortes. Em contrapartida, a raça Santa 

Inês possui características como fertilidade, prolificidade, baixa estacionalidade 

reprodutiva, boa produção de leite e cuidado com a cria, portanto, são características 
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maternas, muito importantes para sobrevivência e desenvolvimento da cria, tendo reflexo 

na recria e terminação.  Além disso, no cruzamento de ambas as raças puras, desfruta-se do 

efeito da heterose, ou seja, este produto promete ser melhor que os pais nas suas 

características produtivas. 

Araújo Filho et al. (2010), avaliando os efeitos da alimentação e do genótipo sobre 

as características quantitativas de carcaça de cordeiros terminados em confinamento, 

observaram que o genótipo Santa Inês e mestiços ½ Dorper x Santa Inês diferiram apenas 

nas variáveis consumo de matéria seca (MS) e o escore corporal e apresentaram ganho de 

peso, eficiência alimentar e tempo de confinamento bastante semelhantes. 

Avaliando as características e os rendimentos de carcaça de cordeiros de diferentes 

genótipos, terminados em confinamento com diversos níveis de energia na dieta, Cartaxo 

et al. (2011) relataram que os cordeiros mestiços ½ Dorper × Santa Inês apresentaram 

maior área de olho de lombo, musculosidade, espessura de gordura subcutânea, 

conformação e acabamento de carcaça, em comparação aos outros genótipos (Santa Inês 

puros e  ½ Santa Inês × Sem Raça Definida). 

Apesar da necessidade de maiores estudos para os cruzamentos entre o Santa Inês e 

o Dorper, esses genótipos tem demonstrado viabilidade para produção no Nordeste, assim 

como no semiárido. 

 

3. Níveis de energia nas dietas  

Para uma produção economicamente viável, é necessário dar ao animal condições 

para que ele possa expressar todo seu potencial produtivo. Buscando tornar a produção 

mais eficiente e facilitar os manejos, recorre-se ao confinamento com objetivo de obter 

produtos de melhor qualidade. O conhecimento da disponibilidade de energia contida nos 

alimentos é necessária para a formulação de dietas, avaliação dos valores nutricionais e 

econômicos dos alimentos (COSTA et al., 2005).  

Dos fatores que afetam o ganho de peso e, consequentemente, o desempenho dos 

ovinos, a alimentação é, inquestionavelmente, a mais importante, especialmente, no que 

diz respeito aos níveis de energia da dieta (MAHGOUB et al., 2000). Os animais precisam 

de energia para manter suas funções vitais, além da produção e reprodução. Portanto, o 

adequado atendimento das exigências de energia vão determinar a eficiência na utilização 

dos alimentos (SANTOS, 2006). Existem poucos trabalhos no sentido de conhecer os 

níveis ideais dos nutrientes exigidos pelos ovinos em nossas condições, assim como os 
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seus efeitos sobre o desempenho, digestibilidade, comportamento ingestivo e 

características de carcaça dos nossos genótipos. 

As exigências nutricionais mudam de acordo com a raça, peso, sexo, nível 

nutricional, nível de produção e condições ambientais (KOONG et al., 1985). A 

recomendação nutricional do NRC (1985) para cordeiros com ganhos de peso de 250g/dia, 

e 10 a 30 kg de peso vivo, com média de 20 kg, é de 16,7% de PB e de 2,5 Mcal de EM. 

Entretanto, nas condições ambientais, de manejo e genótipos nacionais, a demanda por 

nutrientes é comprovadamente alterada com consequência no ganho de peso do animal.   

A formulação de dietas com a correta concentração de energia é mais difícil do que 

o balanceamento de muitos outros nutrientes (TOSTO et al., 2007), portanto, merece 

atenção especial dos nutricionistas no que diz respeito às exigências do animal e a sua 

disponibilidade nos alimentos. 

Segundo Alves et al. (2003), avaliando o efeito de três níveis de energia (2,42; 2,66; 

e 2,83 Mcal de EM/kg de MS) em dietas sobre o desempenho de ovinos, encontrou-se 

diferença significativa nos consumos de EM, extrato etéreo (EE), fibra em detergente 

neutro (FDN) e, fibra em detergente ácido (FDA), porém não houve diferença estatística 

para o ganho de peso e conversão alimentar.  

Piola Júnior et al. (2009), analisando a influência de diferentes níveis de energia 

(2,23, 2,54 e 2,85 Mcal de EM/kg de MS) na ração sobre o desempenho e características da 

carcaça de ovinos terminados em confinamento, encontraram diferença significativa sobre 

o ganho de peso, onde as dietas com maior aporte energético propiciaram maior ganho de 

peso e consequentemente reduziram o tempo para a terminação dos cordeiros. 

Avaliando o consumo de nutrientes e o comportamento ingestivo de cordeiros Santa 

Inês na fase de cria, alimentados com diferentes níveis de energia metabolizável (2,08; 

2,28; 2,47 e 2,69 Mcal de EM/kg de MS), Fontenele et al. (2011) relataram que os níveis 

de energia metabolizável (EM) tiveram efeito linear sobre os consumos de MS, MO, PB, 

EE, CNF e NDT. Entretanto, o consumo de FDN decresceu linearmente com o aumento 

dos níveis de energia nas rações, devido à redução no teor de FDN na matéria seca total 

das rações. Os tempos de alimentação e mastigação total, expressos em hora/dia, 

diminuíram linearmente, ao contrário do tempo de ócio, que aumentou linearmente com os 

níveis energéticos das rações experimentais.  

Medeiros et al. (2007), avaliando o desempenho e a digestibilidade dos nutrientes 

em ovinos Morada Nova, em confinamento, alimentados com dietas contendo 20, 40, 60 e 

80% de concentrado, observaram que houve efeito linear decrescente dos níveis de 
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concentrado sobre o número de dias em confinamento, que variou de 123,37 a 52,50 para 

as dietas com 20 e 80% de concentrado. Os consumos de FDN e FDA também 

decresceram com a inclusão do concentrado. Já os consumos de MS, MO, PB, EE, NDT, 

EM, carboidratos totais (CT) e carboidratos não fibrosos (CNF), o ganho de peso, e a 

eficiência alimentar aumentaram linearmente com a redução da proporção 

volumoso:concentrado. A conversão alimentar melhorou com aumento do nível de 

concentrado na dieta.  

Devido aos estudos a respeito da utilização da energia nas dietas serem incipientes, 

talvez, por conta da dificuldade na medição do conteúdo energético dos alimentos, 

entretanto seu conhecimento é igualmente  importante, fazendo-se necessário mais estudos, 

permitindo chegar a resultados mais consistentes, e contribuir na adequação dos 

requerimentos de energia para os ovinos criados e alimentados nas condições brasileira e 

nordestina. 
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DESEMPENHO DE CORDEIROS ALIMENTADOS COM DIETAS CONT ENDO 1 

DIFERENTES NÍVEIS DE ENERGIA 1** 2 

 3 

BARBARA CRISTINA DANTAS DA SILVA2*, ANGELA CRISTINA DIAS 4 

FERREIRA3, GLADSTON RAFAEL DE ARRUDA SANTOS3, ANA CAROLINE PINHO 5 

DOS SANTOS2, ROBERTA DE LIMA VALENÇA2  6 

 7 

RESUMO – O objetivo desta pesquisa foi avaliar o consumo diário de matéria seca e 8 

nutrientes, o ganho de peso e os rendimentos de carcaça de cordeiros de dois genótipos 9 

diferentes, confinados e alimentados com dietas contendo três níveis de energia. Foram 10 

utilizados 15 cordeiros Santa Inês e 15 cordeiros ½ Santa Inês x Dorper. As dietas continham 11 

os seguintes níveis energéticos: 2,50, 2,79 e 3,03 Mcal EM/kg MS. O delineamento 12 

experimental foi o inteiramente casualizado em um esquema fatorial 3 x 2 (três dietas e dois 13 

genótipos). Houve efeito positivo (P<0,05) dos níveis energéticos das dietas sobre os 14 

consumos de matéria seca, proteína bruta, extrato etéreo, energia metabolizável, rendimento 15 

de carcaça quente e fria. O consumo de água (kg/kg MS), o consumo de fibra em detergente 16 

neutro e de fibra em detergente ácido, bem como os dias em confinamento diminuíram 17 

conforme aumentaram os níveis de energia. O ganho de peso diário e conversão alimentar 18 

melhoraram com o incremento energético. Não houve efeito (P>0,05) da dieta sobre o 19 

consumo de água em kg/dia e perda por resfriamento. Os genótipos Santa Inês e ½ Santa Inês 20 

x Dorper não apresentaram diferença significativa (P>0,05) em relação às características 21 

estudadas. A utilização de 2,79 Mcal EM/kg MS é recomendada por ter proporcionado 22 

maiores ganhos de peso e rendimentos de carcaça em menos dias de confinamento. 23 

 24 

Palavras-chave: Carcaça. Consumo. Ovinos.  25 

 26 

 27 

 28 
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**Artigo elaborado seguindo as normas da Revista Caatinga (UFERSA) 30 
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PERFORMANCE OF LAMBS FED DIETS CONTAINING DIFFERENT  LEVELS OF 38 

ENERGY 39 

 40 

ABSTRACT - The objective of this research was to evaluate the intake of dry matter and 41 

nutrients , weight gain and carcass yield of lambs from two different genotypes , confined and 42 

fed diets containing three levels of energy. It was analised a total of 15 Santa Inês lambs and 43 

15 Santa Inês ½ x Dorper lambs. The diets contained the following energy levels : 2.50, 2.79 44 

and 3.03 Mcal / kg DM . The experimental design was completely randomized in a factorial 3 45 

x 2 ( three diets and two genotypes ) . There was a positive effect ( P < 0.05 ) of the energy 46 

levels of diets on intake of dry matter , crude protein , ether extract , energy intake, carcass 47 

yield and cold . Water consumption ( kg / kg DM) intake of neutral detergent fiber and acid 48 

detergent fiber , as well as the days confinement decreased with increased energy levels . The 49 

daily weight gain and feed conversion improved with increasing energy . There was no effect 50 

( P > 0.05 ) of diet on water consumption in kg / day and cooling loss . Santa Inês and Santa 51 

Inês ½ x Dorper genotypes showed no significant difference ( P > 0.05 ) in the traits studied . 52 

The use of 2.79 Mcal / kg DM is recommended to have provided higher weight gains and 53 

carcass yields in fewer days of confinement. 54 

 55 

Keywords: Carcass. Intake. Sheep.  56 

 57 

 58 

 59 

 60 

 61 

 62 

 63 

 64 

 65 

 66 

 67 

 68 

 69 

 70 

 71 
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INTRODUÇÃO 72 

 73 

A região semiárida brasileira apresenta um acentuado déficit hídrico, sendo este o 74 

principal limitante para o crescimento de forrageiras, e consequentemente, para a pecuária 75 

(OLIVEIRA et al., 2007). Essa característica da região demonstra a necessidade da utilização 76 

de espécies animais e vegetais apropriadas, além da aplicação de práticas de manejo 77 

eficientes. Assim, a ovinocultura apresenta-se como uma alternativa viável para os produtores 78 

locais.  79 

O sistema extensivo é uma característica marcante da criação de ovinos no Nordeste 80 

brasileiro, caracterizando-se também pela sazonalidade produtiva devido à dependência das 81 

condições do ambiente. Como consequência, os animais são abatidos tardiamente, refletindo 82 

numa das principais limitações ao consumo da carne ovina (CARDOSO et al., 2006). 83 

A terminação de cordeiros em confinamento é uma estratégia que vem sendo muito 84 

utilizada com intuito de intensificar os sistemas de produção, pois permite não só um maior 85 

controle nutricional, bem como, sanitário, proporcionando assim um retorno mais rápido do 86 

capital investido na ovinocultura, pois é possível diminuir a idade ao abate, obtendo, durante 87 

todo o ano, carcaças de melhor qualidade e uma oferta mais regular do produto para o 88 

mercado consumidor. 89 

A alimentação é um dos principais componentes geradores de custos representando 90 

assim uma grande limitação num sistema de produção. Portanto, são imprescindíveis estudos 91 

que busquem respostas para a baixa produtividade e qualidade dos produtos. Segundo Verás et 92 

al. (2005), cordeiros apresentam alta exigência em nutrientes que, geralmente, não são 93 

encontrados em níveis adequados em dietas compostas apenas por volumosos. A eficiente 94 

utilização dos alimentos depende de suprimento adequado de energia. Assim, a suplementação 95 

de energia nas dietas melhora o desempenho animal (MAHGOUB et al., 2000). 96 

A estimativa de consumo de alimentos é muito importante para antecipar o ganho de 97 

peso, o rendimento de carcaça e os requerimentos nutricionais dos ovinos. Sendo essa 98 

ingestão, influenciada por características atribuídas ao alimento, ao animal e as condições do 99 

ambiente para alimentação (MERTENS, 1992). Em relação ao alimento o nível de energia é 100 

um dos componentes mais importantes.  101 

O consumo alimentar também tem influência de características inerentes aos 102 

ruminantes, como baixa taxa de passagem e digestão, e grande capacidade de armazenamento. 103 

O teor energético das dietas tem relação inversamente proporcional a sua concentração de 104 
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fibra do alimento, acionando assim diferentes mecanismos para regular o consumo nos 105 

ovinos.  106 

Dos genótipos de ovinos explorados na região Nordeste do Brasil, destaca-se o Santa 107 

Inês, que é uma raça nativa, portanto, adequada às condições ambientais locais. No 108 

melhoramento da raça surgiram animais de maior porte e, consequentemente, mais pesados, 109 

deste modo, com grande potencial para produção de carne, porém a baixa cobertura de 110 

gordura na carcaça ainda é um problema nas raças deslanadas. O cruzamento do Santa Inês 111 

com o Dorper, raça exótica e especializada para corte, permite o abate de animais mais jovens, 112 

melhora a apresentação dos cortes, o sabor e a maciez da carne tornando-a mais agradável ao 113 

consumidor (ARAUJO FILHO et al., 2010). 114 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar os consumos dos nutrientes, ganho de peso e 115 

rendimentos de carcaça, de cordeiros dos genótipos Santa Inês e ½ Santa Inês x Dorper, em 116 

confinamento e alimentados com dietas contendo diferentes níveis de energia. 117 

 118 

MATERIAL E MÉTODOS 119 

 120 

O experimento foi conduzido de dezembro de 2012 a março de 2013, nas dependências 121 

do Setor de ovinocultura, do Departamento de Zootecnia, da Universidade Federal de Sergipe 122 

(UFS), localizada no campus de São Cristóvão, na grande Aracaju-SE, situada na latitude 10º 123 

55’ 56” e longitude 37° 04’ 23”, a oeste do Meridiano de Greenwich, com altitude de 4,72 m, 124 

temperatura média de 26°C e umidade relativa do ar média de 69% (SIRHSE, 2013). 125 

Foram utilizados 30 cordeiros, machos não castrados, com aproximadamente 180 dias 126 

de idade, sendo 15 cordeiros da raça Santa Inês e 15 cordeiros ½ Santa Inês x Dorper, com 127 

media de peso vivo (PV) inicial de 22,88±3,18 e 24,61±2,38 kg, respectivamente. Ao iniciar a 128 

fase experimental os animais foram identificados, everminados, pesados, distribuídos 129 

aleatoriamente nos tratamentos e mantidos individualmente em baias de 1,5x1,0 m, teladas e 130 

com chão batido, cobertas com telha de fibrocimento, contendo comedouro, bebedouro e 131 

saleiro.  132 

As dietas foram balanceadas para atender às exigências nutricionais de acordo com 133 

NRC (1985), formuladas para serem isoprotéicas, contendo 14% de proteína bruta, e 134 

constituídas de palma forrageira (Opuntia fícus indica Mill) cv. Gigante, milho moído e farelo 135 

de soja. A base da fonte de volumoso foi feno de tifton 85 (Cynodon dactylon), que foi picado 136 

em máquina forrageira sem peneira para ser misturado com os demais ingredientes das rações 137 

experimentais (Tabela 1). O sal mineral para ovinos em crescimento foi oferecido 138 
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separadamente e a vontade. A palma forrageira foi cortada em máquina forrageira apropriada, 139 

em fatias de aproximadamente cinco cm, visando facilitar a apreensão pelos animais. 140 

 141 

Tabela 1. Composição química dos ingredientes da dieta experimental (%MS) 142 

 143 

Nutrientes Feno Palma Milho Moído Farelo de Soja Uréia 

Matéria seca 84,01 11,78 84,94 84,34 100,00 

Matéria mineral 7,63 12,36 1,39 5,20 0,0 

Proteína bruta 6,15 2,07 5,95 42,45 281,25 

Extrato etéreo 1,55 1,89 7,90 1,75 0,0 

Fibra em detergente neutro 68,02 21,81 29,16 14,17 0,0 

Fibra em detergente ácido 33,63 11,55 2,61 11,49 0,0 

Energia metabolizável* 1,92 2,22 3,53 3,55 0,0 

*calculado segundo equações sugeridas pelo NRC (2001). 144 

 145 

As dietas avaliadas (Tabela 2) continham diferentes níveis de energia (2,50; 2,79 e 3,03 146 

Mcal EM\kg MS), em que o nível de 2,5 Mcal EM\kg MS, permite ganho peso diário de 250g 147 

para animais de 10 a 30 kg, com média de 20 kg de peso vivo (NRC, 1985).   148 

 149 

Tabela 2. Composição química e percentual das dietas experimentais (%MS) 150 

 151 

Ingredientes 
Energia Metabolizável (Mcal/kg MS) 

2,50 2,79 3,03 
Farelo de soja 19,45 25,00 25,00 
Milho moído 15,00 25,00 40,00 
Uréia 0,55 0,00 0,00 
Palma picada (in natura) 10,00 20,00 20,00 
Feno de tifton 85 55,00 30,00 15,00 
Composição química calculada (%MS) 
Matéria seca 77,08 69,88 70,02 
Proteína bruta 14,29 14,36 14,33 
Extrato etéreo 2,57 3,26 4,21 
Carboidratos não fibrosos* 35,53 46,03 53,75 
Fibra em detergente neutro 44,53 31,95 23,94 
Fibra em detergente ácido 22,28 15,92 11,27 
Matéria mineral 6,65 6,41 5,47 
Nutrientes digestíveis totais* 74,98 81,22 86,37 
*calculado segundo equações sugeridas pelo NRC (2001) 152 



20  

 153 

A quantidade total das dietas foram fornecidas fracionadas, ao longo do dia, sendo 154 

oferecidas, em duas porções iguais, uma às 8h e outra às 16h. As dietas foram administradas 155 

ad libitum considerando-se 5% de sobras e corrigidas diariamente pela diferença entre a 156 

quantidade de dieta ofertada e as sobras coletadas.  157 

O consumo de água foi determinado medindo-se a quantidade ofertada e sua sobra 158 

diariamente, por todo período experimental. Tal observação iniciava-se às 8h, quando a água 159 

era ofertada em recipientes plásticos com mesma capacidade (6 litros) preenchidos até 4 160 

litros. Às 16h adicionava-se mais água na quantidade necessária para que retornasse ao 161 

volume inicial. Ao chegar às 8 horas do dia seguinte, a sobra era quantificada para estimar o 162 

consumo das 24 horas e assim sucessivamente durante todo período. Também foram 163 

distribuídos pela instalação dois baldes com água e pesados diariamente para medir as perdas 164 

de água por evaporação.  165 

As amostras dos ingredientes e sobras coletadas foram pré-secas em estufa com 166 

ventilação forçada a 55 ºC por 72 horas e moídas em moinho de facas de tipo Willey, para 167 

posteriores análises. Foi determinada também a conversão alimentar pela relação entre 168 

consumo de matéria seca (MS) e ganho de peso.  169 

As análises bromatológicas foram realizadas no Laboratório de Nutrição Animal do 170 

Departamento de Zootecnia da UFS. Para avaliação da composição química das amostras das 171 

dietas e das sobras e calculo do consumo de matéria seca e dos nutrientes, nas amostras foram 172 

determinados os teores de matéria seca (MS), matéria mineral (MM), proteína bruta (PB), 173 

extrato etéreo (EE), lignina (L), proteína insolúvel em detergente neutro (PIDN) e proteína 174 

insolúvel em detergente ácido (PIDA) de acordo com as metodologias descritas por Silva e 175 

Queiroz (2002), e fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA) 176 

utilizou-se a metodologia descrita por Deschamps (1999) com modificações relacionadas aos 177 

sacos, uma vez que foram utilizados sacos de TNT (tecido-não-tecido) gramatura 100 mm, 178 

confeccionados no mesmo laboratório.  179 

Os carboidratos não fibrosos foram determinados pela seguinte expressão: %CNF = 100 180 

- (%PB + %EE + %FDNcp + %MM) (SNIFFEN et al., 1992). Para a estimativa dos valores 181 

de nutrientes digestíveis totais (NDT), cálculos foram conduzidos de acordo com a seguinte 182 

fórmula: %NDT = %CNFd + %PBd + (%AGd x 2,25) + %FDNnd – 7, também foram 183 

calculados os valores de energia metabolizável produtiva (EMp, Mcal/kg): EMp (Mcal/kg) = 184 

(1,01 x ED – 0,45) + 0,0046 x (EE – 3) (NRC, 2001). 185 
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As médias dos coeficientes de digestibilidade com base na matéria seca (DMS) foram 186 

calculadas a partir dos dados de consumo e dos dados de produção fecal, obtidos pela coleta 187 

parcial das fezes e estimados pelo uso do indicador Lipe®. A coleta total das fezes foi feita 188 

durante os cinco dias, com um período de adaptação de dois dias. O material defecado de cada 189 

animal foi recolhido diretamente da ampola retal, embalados, identificados e armazenados em 190 

freezer a -4°C para posterior analise. Para determinar a concentração de Lipe® nas fezes foi 191 

realizada analise no Laboratório de Nutrição Animal da EV/UFMG, em espectrofotômetro 192 

com detector de luz no espectro do infravermelho (FTIV), modelo Varian 099-2243, conforme 193 

metodologias descritas por Saliba et al. (2004). A produção fecal diária (PF) foi obtida através 194 

da equação: PF = (Quantidade LIPE® fornecido(g) /concentração LIPE® nas fezes) /MST. A 195 

digestibilidade da matéria seca foi determinada segundo a equação: digestibilidade (%) = 196 

[nutriente ingerido (g) – nutriente excretado nas fezes (g) / nutriente ingerido (g)] *100.  197 

Os cordeiros permaneceram em confinamento até atingirem aproximadamente 35 kg de 198 

peso vivo (PV). Foi também estabelecido um período máximo de confinamento de 90 dias, 199 

portanto, ao final desse período os cordeiros que restaram foram abatidos. Para 200 

acompanhamento do desempenho ponderal e ajuste da quantidade de dieta fornecida aos 201 

animais foram pesados semanalmente, após serem submetidos a jejum de sólidos por um 202 

período de 12 horas.  203 

Para o abate os animais foram submetidos a um jejum de sólidos e líquidos por 12h, 204 

posteriormente, foram insensibilização por pistola pneumática e suspensos pelas patas 205 

traseiras, seguindo-se a secção das veias jugulares e artérias carótidas para sangria. 206 

Após a sangria e esfola, foram retirados o conteúdo gastrintestinal, as vísceras, a pele, a 207 

cabeça, as patas e os órgãos genitais.  Posteriormente procedeu-se a pesagem para obtenção 208 

do peso da carcaça quente (PCQ), e em seguida as carcaças foram transportadas para uma 209 

câmara frigorífica a 4 °C, onde permaneceram por 24 h. O peso de corpo vazio (PCV) foi 210 

obtido pela diferença entre o peso vivo ao abate (PVA) e o peso do conteúdo gastrintestinal. 211 

Depois de resfriadas, as carcaças foram pesadas para obtenção do peso da carcaça fria 212 

(PCF). Em seguida, foram determinados os rendimentos de carcaça quente (RCQ) e de 213 

carcaça fria (RCF) e perdas por resfriamento (PR), respectivamente, pelas seguintes fórmulas: 214 

RCQ = (PCQ/PVA) × 100 RCF = (PCF/PVA) × 100 e PR = (PCQ – PCF / PCQ) * 100.  215 

As variáveis analisadas foram: consumo de matéria seca (CMS), expresso em 216 

quilogramas por dia (kg/dia), porcentagem de peso vivo (%PV) e gramas por unidade de peso 217 

metabólico (g/kg0,75); proteína bruta (CPB), extrato etéreo (CEE), fibra em detergente neutro 218 

(CFDN), fibra em detergente acido (CFDA), energia metabolizável (CEM), consumo de água 219 
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(CAG); digestibilidade da matéria seca (DMS), ganho de peso diário (GPD), conversão 220 

alimentar (CA), rendimento de carcaça quente (RCQ), rendimento de carcaça fria (RCF) e 221 

perdas por resfriamento (PR). 222 

Para avaliação dos níveis de energia e grupamentos genéticos dos animais foi utilizado 223 

um delineamento experimental inteiramente casualizado, em um esquema fatorial 3x2 (3 224 

níveis de energia e 2 grupamentos genéticos) com cinco repetições, totalizando 30 parcelas 225 

experimentais. Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância segundo o 226 

PROC GLM do programa estatístico SAS (SAS, 2009). As médias foram comparadas pelo 227 

teste de Tukey a 5% de probabilidade 228 

 229 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 230 

 231 

Os valores médios e coeficientes de variação (CV) referentes aos consumos dos 232 

nutrientes, digestibilidade da matéria seca (DMS), ganho de peso diário (GPD) e dias em 233 

confinamento (DC), em função dos genótipos e níveis de energia na dieta encontram-se na 234 

Tabela 3. O efeito da interação entre as dietas e genótipos não foi significativo (P>0,05) sobre 235 

as características em estudo. 236 

 237 

Tabela 3. Médias e coeficientes de variação para os valores dos consumos de matéria seca 238 

(CMS), dos nutrientes e água (CAG), digestibilidade da matéria seca (DMS), ganho de peso 239 

diário (GPD), conversão alimentar (CA) e dias em confinamento (DC) em função dos níveis 240 

de energia das dietas e dos genótipos Santa Inês e ½ Santa Inês x Dorper.  241 

 242 

 243 

 244 

 245 

 246 

 247 

 248 

 249 

 250 

 251 

 252 

 253 
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Variáveis 
Níveis de Energia Genótipos CV 

(%) 2,50 2,79 3,03 SI SI x D 
CMS (kg/dia) 0,906b 1,156a 1,024ab 1,035ns 1,022ns 14,8 
CMS (%PV) 3,114b 3,834a 3,597ab 3,545ns 3,474ns 13,0 
CMS (g/kg0,75) 72,308b 89,844a 83,062ab 82,411ns 80,884ns 13,3 
CAG (kg/dia) 2,818ns 2,442ns 2,448ns 2,489ns 2,668ns 19,6 
CAG (kg/kg MS) 3,118a 2,125b 2,385b 2,463ns 2,643ns 24,2 
CPB (kg/dia) 0,091b 0,167a 0,174a 0,147ns 0,138ns 29,7 
CEE (kg/dia) 0,026b 0,038a 0,040a 0,035ns 0,034ns 21,1 
CFDN (kg/dia) 0,396a 0,357a 0,231b 0,328ns 0,337ns 23,9 
CFDA (kg/dia) 0,195a 0,176a 0,115b 0,162ns 0,166ns 23,5 
CEM (Mcal/kg 
MS/dia) 

0,023b 0,032a 0,032a 0,029ns 0,028ns 18,9 

DMS (%) 69,617b     75,310a 72,851ab 72,204ns 72,204ns 6,9 
GPD (kg/dia) 0,102b 0,239a 0,236a 0,196ns 0,184ns 43,5 
CA 9,229a 4,912b 5,640b 6,375ns 6,918ns 47,9 
DC 81,000a 52,250b 55,286b 61,167ns 65,364ns 29,0 
Médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey (P< 0,05). 254 
NS: valores não significativos a 5% de significância. 255 

 256 

As variáveis estudadas não apresentaram diferença significativa (P>0,05) em relação 257 

aos genótipos Santa Inês e ½ Santa Inês x Dorper, conforme médias apresentadas na Tabela 3 258 

e 4. Este fato pode estar associado a fatores como estressores como qualidade da dieta, 259 

temperatura ambiental, tolerância a parasitas, dentre outros. 260 

 Resultado divergente foi encontrado por Souza et al. (2008) em seu estudo utilizando 261 

cordeiros Santa Inês e mestiços Dorper × Santa Inês terminados em confinamento com 262 

diferentes condições corporais, sendo que na condição corporal intermediaria, encontrou 263 

valores médios para consumo de MS, ganho de peso e conversão alimentar de 1,12 e 0,96 264 

kg/dia, 295,48 g/dia, 4,02 e 3,24 MS/ PV, para Santa Inês e mestiços, respectivamente. 265 

Os ovinos, para expressarem todo seu potencial produtivo, precisam estar livres de 266 

qualquer agente estressor, estando entre os principais à temperatura. Portanto, os animais 267 

devem estar em sua zona de conforto térmico, para não perder energia para resfriar ou aquecer 268 

o seu corpo. Assim as variáveis climáticas, temperaturas mínimas e máximas, apresentaram as 269 

seguintes médias, durante os meses de dezembro a março de 2013 (período experimental), de 270 

24,58 e 31,27°C, respectivamente, e a média da umidade relativa do ar foi de 69,67% 271 

(INMET, 2013). O sistema de produção e a qualidade da dieta têm influência no desempenho 272 

e as características de carcaça dos ovinos (NERES, 2001). Assim, as condições do ambiente 273 

criatório, incluindo as instalações, pode não ter contribuído para a adaptação dos cordeiros, 274 

principalmente para os animais ½ Santa Inês x Dorper, ao sistema de produção.  275 



24  

Resultado divergente ao desta pesquisa foi encontrado por Araujo Filho et al. (2010) ao 276 

avaliar o efeito da alimentação e do genótipo sobre as características de carcaça de cordeiros 277 

Morada Nova, Santa Inês e mestiços Dorper x Santa Inês, observou-se que o consumo de 278 

matéria seca, os dias em confinamento, os rendimentos de carcaça e o rendimento dos cortes, 279 

bem como seus pesos, foram influenciados pelos genótipos estudados. Os genótipos de raças 280 

altamente produtivas podem não se expressar totalmente em ambientes onde são submetidos a 281 

estresse ambiental (MCMANUS et al., 2012), fato que provavelmente influenciou os 282 

resultados desta pesquisa. 283 

Os consumos de MS, expressos em kg/dia, em porcentagem (%), em g/kg PV/dia, e, em 284 

gramas por unidade de peso metabólico (gMS/PV0,75), apresentaram efeito crescente 285 

(P<0,05) em relação ao aumento dos níveis de energia nas dietas. Esses consumos médios 286 

podem ser considerados relativamente baixos quando comparados com o preconizado pelo 287 

NRC (1985), que sugere valores que variam de 1,0 a 1,3 kg de MS/dia, entre 4,3 a 5,0% do 288 

peso vivo (PV), um consumo de 100 g/kg W0,75 para animais de 10 a 30 kg de PV, e com 289 

ganho diários de 250 g e 2,5 Mcal de energia metabolizável (EM) /kg de matéria seca (MS) na 290 

ração. 291 

De acordo com Mertens (1994), quando a densidade energética da dieta é baixa (teor de 292 

FDN elevado), em relação às exigências do animal, o consumo pode ser limitado pelo 293 

enchimento do rúmen-retículo. Dessa forma, provavelmente, as dietas experimentais contendo 294 

baixo teor de energia (2,50 Mcal/ kg MS) e alto teor de FDN (44,53 %), conforme tabela 2, 295 

promoveram baixo CMS total, devido à limitação provocada pelo enchimento do 296 

compartimento ruminal dos animais.  297 

Para os CMS, os resultados obtidos neste trabalho diferiram dos observados por Alves 298 

et al. (2003a) avaliado o efeito de dietas contendo 2,42; 2,66; e 2,83 Mcal EM/kg MS em 299 

ovinos Santa Inês, onde os consumos de matéria seca (CMS), expressos em quilograma por 300 

dia (kg/dia), porcentagem do peso vivo (%PV) e gramas por unidade de tamanho metabólico 301 

(g/kg0,75), não foram influenciados pelos níveis de energia na dieta, com médias de 0,88 kg, 302 

3,33%; e 75,52 g, respectivamente, bem como Fontenele et al. (2011), que detectaram efeito 303 

linear crescente dos níveis de energia metabolizável (P<0,05) sobre o consumo de matéria 304 

seca, expresso em g/dia e g/kg0,75 avaliando o consumo e o comportamento ingestivo na cria 305 

de cordeiros Santa Inês alimentados com dietas contendo 2,08, 2,28, 2,47 e 2,69 Mcal de 306 

EM/kg MS. Contudo, para o consumo de MS, expresso em %PV, não foi observada a 307 

influência dos níveis de energia na dieta, registrando-se consumo médio de 4,41%PV. No 308 

entanto, os resultados foram similares ao encontrado por Medeiros et al. (2007) quando 309 
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avaliaram o desempenho e a digestibilidade dos nutrientes em ovinos Morada Nova 310 

confinados e alimentados com dietas contendo 20, 40, 60 e 80% de concentrado, e relataram 311 

que os consumos de MS, expressos em kg/dia, em porcentagem (%), em g/kg PV/dia e em 312 

gramas por unidade de peso metabólico (g MS/PV0,75), foram crescentes (P<0,05) em relação 313 

ao aumento do nível de concentrado. 314 

Para os consumos de proteína bruta (CPB), extrato etéreo (CEE) e energia 315 

metabolizável (CEM) houve efeito significativo (P<0,05), aumentando conforme se elevaram 316 

os níveis energéticos nas dietas (Tabela 3), isto devido ao aumento na concentração desses 317 

nutrientes na ração como pode ser observado na tabela de composição bromatológica das 318 

dietas. Observou-se, também, aumento no consumo de proteína bruta, apesar das dietas serem 319 

praticamente isoprotéicas (Tabela 2). A explicação para este fato pode estar no aumento da 320 

digestibilidade desse nutriente. Efeito diferente foi encontrado por Carvalho et al. (2008) 321 

avaliando o desempenho de cordeiros em confinamento alimentados com dietas contendo 322 

1,49, 1,55, 1,62, e 1,68 Mcal EL/kg MS não observaram efeitos significativos (P>0,05) do 323 

teor de energia das dietas sobre os CPB (kg/dia) e consumo de energia líquida (Mcal/dia), 324 

com médias de 0,165 kg e 1,876 Mcal. Bem como, Rodrigues et al. (2003) avaliando a 325 

utilização do farelo de castanha de caju (FCC) na alimentação de ovinos mantidos em 326 

confinamento, relataram diferenças (P<0,05) no CPB e CEE, expressos em g/dia, de animais 327 

alimentados com dietas contendo 0, 12, 24 e 36% de FCC. Sendo que o CPB diminuiu 328 

linearmente, enquanto o CEE aumentou linearmente com a inclusão do FCC nas dietas. Efeito 329 

similar foi encontrado por Alves et al. (2003a), que avaliando o efeito de três níveis de energia 330 

em dietas para ovinos, encontraram para CEE e CEM houve efeito linear crescente com o 331 

aumento nos níveis de energia da dieta. Quanto ao CPB, não foi observado efeito significativo 332 

com incremento energético.  333 

Os consumos de fibra em detergente neutro (CFDN) e ácido (CFDA) apresentaram 334 

efeito (P<0,05). Neste caso, as médias decresceram conforme aumentaram os níveis de 335 

energia, devido à consequente redução no teor de FDN nas dietas. Segundo Van Soest (1965), 336 

o teor de FDN tem correlação negativa com a densidade energética das dietas, permitindo 337 

inferir que o principal controlador do consumo nesta pesquisa foi o próprio FDN.  338 

Os resultados observados neste estudo foram similares aos encontrados por Verás et al. 339 

(2005), que avaliando a substituição do milho moído pelo farelo de palma nas dietas de 340 

ovinos, relataram que os consumos de FDN e de FDA aumentaram (P<0,05) linearmente 341 

conforme se adicionou palma as dietas. No entanto, Zeoula et al. (2003) avaliando os efeitos 342 

dos níveis de substituição do milho pela farinha de varredura de mandioca (25, 50, 75 e 343 
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100%) em rações para ovinos, descreveram que não houve efeito dos níveis de substituição 344 

para o consumo de fibra em detergente neutro. 345 

Os efeitos das dietas não foram significativos (P<0,05) para consumo de água expresso 346 

em kg/dia, com média de 2,569 kg/dia. Contudo, estes resultados estão coerentes com o 347 

recomendado pelo NRC (1985), pois o consumo voluntário de água em ovinos é duas a três 348 

vezes maior que o consumo de matéria seca. As dietas promoveram diferença significativa 349 

(P<0,05) no consumo de água expresso em litros por quilograma de matéria seca ingerida 350 

(CAG (kg/kg MS)) diminuindo conforme aumentaram os níveis de energia nas dietas. Este 351 

fato pode ser atribuído ao aumento na proporção de palma na dieta, de acordo com a tabela 2. 352 

Assim, a dieta com menor nível energético apresentou consumo de água 27,68% menor do 353 

que a dieta com maior nível energético. Resultado semelhante foi observado por Barreto et al. 354 

(2011), o qual avaliando o comportamento ingestivo de caprinos em confinamento recebendo 355 

2,2 e 2,7 Mcal EM/kg MS não encontraram efeito (P<0,05) para o consumo de água, em L/dia 356 

e em L/kg MS consumida. Contudo, Costa et al. (2012) avaliando o consumo de água de 357 

ovinos Santa Inês consumindo rações com níveis crescentes de palma (0, 25, 50, 75, 100%) 358 

que os consumos de água expressos em kg/dia aumentaram e os expressos em kg MS 359 

diminuíram conforme se aumentaram as concentrações de palma na dieta. 360 

Houve efeito (P<0,05) sobre a digestibilidade aparente na matéria seca (DMS). A DMS 361 

aumentou conforme se elevou o teor energético nas dietas, isto devido à maior concentração 362 

de energia, em conseqüência da elevação dos níveis de carboidratos não fibrosos, em relação 363 

aos carboidratos estruturais nas rações com maiores proporções de concentrado, conforme 364 

pode ser observado na Tabela 2. Os CNF apresentam digestibilidade aparente maior que os 365 

carboidratos estruturais, assim uma maior digestão da matéria seca ocorre quanto maior o teor 366 

de energia contida na dieta, como verificado nesta pesquisa. Resultado semelhante foi 367 

encontrado por Medeiros et al. (2007) quando avaliaram dietas com diferentes níveis de 368 

concentrado (20, 40, 60 e 80%) para cordeiros, verificando efeito linear crescente para os 369 

coeficientes de digestibilidade da MS conforme aumentaram os níveis de concentrado de 370 

62,47, 73,23, 73,35 e 80,22%, respectivamente. Bem como, Alves et al. (2003b) trabalhando 371 

com rações contendo diferentes níveis de energia (2,42, 2,66 e 2,83 Mcal EM/kg MS) para 372 

ovinos Santa Inês, encontraram efeito linear crescente para a DMS, com médias de 67,96, 373 

73,47 e 76,84%, respectivamente. 374 

Para o ganho de peso diário (GPD) e a conversão alimentar, houve influência positiva 375 

(P>0,05), conforme aumentaram os níveis de energia na dieta. Aquela com a maior densidade 376 

energética proporcionou um maior ganho de peso diário (57,05%) em relação à de menor 377 
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densidade energética (2,50 Mcal EM/kg MS). Portanto, as maiores concentrações de energia 378 

na dieta promoveram o melhor ganho de peso médio diário dos cordeiros. Porém, os 379 

resultados obtidos neste trabalho não puderam assegurar o ganho de peso de 250 g/dia no 380 

nível de 2,50 Mcal EM/kg MS como preconizado pelo NRC (1985) para animais de 10 a 30 381 

kg de PV, pois, possivelmente, tais resultados não possam ser alcançados nestas condições 382 

experimentais, devido a diversos fatores como: a raça, peso, sexo, nível nutricional, nível de 383 

produção e condições ambientais.  384 

Resultados divergentes foram encontrados por Rodrigues et al. (2003), que avaliando a 385 

utilização do farelo de castanha de caju (FCC) na alimentação de ovinos em confinamento, 386 

não encontraram efeito significativo do aumento da concentração de FCC na dieta sobre o 387 

ganho de peso diário e a conversão alimentar com médias de 74,405 g/dia e 10,6 MS/ PV, 388 

respectivamente. Entretanto, Pereira et al. (2010) avaliando diferentes concentrações 389 

energéticas (2,08 2,28 2,47 2,69 Mcal EM/kg MS) na terminação de cordeiros, observou 390 

efeito positivo (P<0,05) das dietas sobre o ganho de peso diário com médias de 86,60, 120,14, 391 

142,19 e 161,76 g/dia, conforme aumentaram os níveis de energia, porém sem efeito (P<0,05) 392 

para a conversão alimentar obtendo média de 7,75 g MS/g PV. Bem como, Mahgoub et al. 393 

(2000) que ao avaliar o efeito de três níveis de energia 2,07, 2,38 e 2,68 Mcal EM/kg MS em 394 

cordeiros Omani, observaram que o ganho de peso (0,090; 0,115 e 0,147 kg/dia) e a 395 

conversão alimentar (10,05; 8,47 e 7,31 kg MS/kg PV) melhoraram (P<0,001) à medida que 396 

aumentaram o nível de energia na dieta, resultados que corroboraram com os desta pesquisa.  397 

A média de dias em que os cordeiros permaneceram em confinamento foi de 81,000, 398 

52,250 e 55,286 dias para os níveis 2,50, 2,79 e 3,03 Mcal EM/kg MS, respectivamente, 399 

antecipando a idade ao abate em 27,232 dias entre os níveis de energia. O que demonstra o 400 

efeito positivo (P<0,05) do nível de energia na dieta na diminuição dos dias em confinamento. 401 

Destaca-se que menores tempos de confinamento representam maior eficiência em atingir o 402 

peso ao abate, podendo representar menores custos de produção, por proporcionar maior 403 

rotatividade de animais no confinamento/ano, e amortizando mais rapidamente as despesas 404 

com instalações e alimentação. Resultados similares são relatados por Verás et al. (2005), 405 

sendo que os dias em confinamento aumentaram linearmente (P<0,05), em decorrência do 406 

menor ganho de peso dos animais que receberam níveis crescentes de farelo de palma em 407 

substituição ao milho. Assim como, Alves et al. (2003a) observaram que o tempo médio de 408 

confinamento dos ovinos foi de 97,83, 96,50 e 76,67 dias para os níveis de 2,42, 2,66 e 2,83 409 

Mcal de EM/kg de MS, respectivamente, demonstrando o efeito positivo dos níveis de energia 410 

sobre o encurtamento do dias de confinamento.  411 
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Na Tabela 4, estão apresentados os pesos iniciais (PI) e finais (PF), os rendimentos de 412 

carcaça quente (RCQ) e fria (RCF) e perda por resfriamento (PR). Não foi observado efeito 413 

significativo da interação genótipo e dieta para as variáveis estudadas. Estas variáveis também 414 

não apresentaram diferença significativa (P<0,05) em relação aos genótipos. 415 

 416 

Tabela 4. Valores médios dos pesos, dos rendimentos de carcaça e perda por resfriamento 417 

(PR), em cordeiros Santa Inês e mestiços ½ Santa Inês x Dorper alimentados com dietas 418 

contendo diferentes níveis energéticos. 419 

 420 

Variáveis 
Níveis de Energia Genótipos 

CV (%) 
2,50 2,79 3,03 SI SI x D 

PI (kg) 24,989ns     23,633ns     22,037ns     22,880ns 24,610ns     12,3 
PF (kg) 31,933ns     35,133ns     33,775ns     33,253ns     34,091ns     9,2 
RCQ (%) 44,314b 46,545ab 47,761a 46,358ns     45,900ns    5,3 
RCF (%) 43,661b 45,943ab 46,817a 45,624ns 45,187ns     5,1 
PR (%) 1,474ns 1,293ns 1,967ns 1,576ns     1,545ns    47,8 
Médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey (P< 0,05). 421 
NS: valores não significativos a 5% de significância. 422 

 423 

O rendimento de carcaça quente foi influenciado (P<0,05) pela densidade energética das 424 

dietas. A dieta com maior densidade energética proporcionou rendimentos de carcaça quente 425 

superiores, em relação à dieta com menor densidade calórica, isto provavelmente porque a 426 

maior velocidade no crescimento dos tecidos da carcaça deveu-se ao aumento no conteúdo 427 

energético na ração (Tabela 4). O rendimento de carcaça quente na dieta com maior nível 428 

energético com media de 47,761, foi 7,2% maior que o rendimento dos animais recebendo a 429 

dieta com de menor energia. O mesmo efeito (P<0,05) ocorreu para o rendimento de carcaça 430 

fria, em que os níveis de energia exerceram influência positiva sobre esta variável. O RCF é o 431 

mais praticado pelos frigoríficos e mais importante para a cadeia produtiva da carne ovina. 432 

Sañudo & Sierra (1986) afirmam que o rendimento de carcaça fria varia entre 40 e 60% e que 433 

essa variação ocorre de acordo com a raça, os cruzamentos e com o sistema de produção, 434 

portanto, é maior em animais confinados e em produtos de cruzamentos quando se utilizam 435 

raças especializadas para carne.  436 

Resultado divergente ao descrito por Garcia et al. (2003) e Piola Junior et al. (2009) 437 

estudando os efeitos dos níveis de energia na dieta de cordeiros Suffolk e Texel, 438 

respectivamente, os quais não observaram efeito (P<0,05) das dietas para os rendimentos de 439 

carcaça quente e fria sendo as médias 52,76 e 51,12% e, 46,17 e 44,63%, respectivamente. 440 

Por outro lado, Araujo Filho et al. (2010) avaliando os efeitos da alimentação e do genótipo 441 
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em cordeiros terminados em confinamento, relatou que os rendimentos de carcaça 442 

influenciaram positivamente (P<0,05) pela densidade calórica das dietas (2,50 e 2,94 Mcal 443 

EM/kg MS), sendo 47,00 e 49,74% valores médios do RCQ e 46,14 e 48,62%, respectivas 444 

médias do RCF. 445 

O resultado para a perda por resfriamento não apresentou efeito (P>0,05) em relação 446 

aos níveis de energia na dieta. Estes resultados demonstram que diferenças nas perdas por 447 

resfriamento podem ser influenciadas pelo genótipo dos animais, e, principalmente, pela 448 

distribuição da gordura de cobertura. Assim, animais jovens com peso inicial e peso final 449 

(peso ao abate) padronizado, apresentaram proporções de tecidos da carcaça bastante 450 

uniforme, independentemente, do nível de energia na dieta.   451 

Resultado que estão próximos aos encontrados por Pereira et al. (2010) que avaliando 452 

ovinos Santa Inês alimentados com 2,08; 2,28; 2,47 e 2,69 Mcal EM/kg MS nas dietas, 453 

observaram que a perda por resfriamento não foi influenciada (P<0,05) pelos níveis 454 

energéticos, obtendo média de 1,32%. Contudo, Piola Júnior et al. (2009) ao avaliar cordeiros 455 

recebendo diferentes níveis de energia (2,23, 2,54 e 2,85 Mcal EM/kg MS) na ração, 456 

encontraram médias para perda por resfriamento de 3,4; 3,7 e 2,6% conforme aumentaram a 457 

concentração de energia.  458 

 459 

CONCLUSÃO 460 

 461 

 Nestas condições experimentais, a dieta com a concentração de energia de 2,79 462 

Mcal/kg MS é recomendada para terminação de cordeiros em confinamento por proporcionar 463 

uma maior digestibilidade da matéria seca, ganho de peso, rendimentos de carcaça e reduzir 464 

os dias em confinamento.  465 

 466 
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COMPORTAMENTO INGESTIVO DE CORDEIROS ALIMENTADOS CO M 1 

DIETAS CONTENDO DIFERENTES NÍVEIS DE ENERGIA 1**  2 

 3 

BARBARA CRISTINA DANTAS DA SILVA2*, ANGELA CRISTINA DIAS 4 

FERREIRA3, ROBERTA DE LIMA VALENÇA2, ANA CAROLINE PINHO DOS 5 

SANTOS2, EDINETE DOS SANTOS OLIVEIRA2  6 

 7 

RESUMO – Objetivou-se avaliar o comportamento ingestivo de cordeiros Santa Inês e ½ 8 

Santa Inês x Dorper terminados em confinamento e alimentados com diferentes níveis de 9 

energia metabolizável. Foram utilizados 30 cordeiros com peso médio inicial de 22,88±3,18 10 

kg para o Santa Inês e 24,92±2,38 kg para o ½ Santa Inês x Dorper. Foram distribuídos em 11 

um delineamento experimental inteiramente casualizado, em arranjo fatorial 3x2 (3 dietas x 2 12 

genótipos). Foram avaliadas três dietas experimentais que continham 2,50, 2,79 e 3,03 Mcal 13 

EM/kg MS, sendo essas isoprotéicas, contendo 14% de PB. O comportamento ingestivo foi 14 

determinado mediante observação visual, ocorrido durante 24 horas, a intervalos de 5 15 

minutos, para se determinar o tempo despendido em ingestão, ruminação e ócio. Não houve 16 

diferença significativa tanto para interação entre genótipo e dietas, assim como para genótipos 17 

e as características avaliadas. Não houve efeito (P<0,05) do nível energético das dietas sobre 18 

eficiência de ingestão e de ruminação (kg FDN/h). Houve efeito positivo (P<0,05) para os 19 

tempos em ócio (h/dia), eficiência de ingestão e de ruminação (kg MS/h) e dos níveis de 20 

energia das dietas. Entretanto, os tempos de ingestão, ruminação e mastigação (h/dia) 21 

diminuíram conforme aumentaram o teor energéticos das dietas. Pode-se afirmar então que, 22 

nestas condições experimentais, o aumento dos níveis de energia das dietas tem influencia 23 

positiva sobre o comportamento ingestivo de cordeiros terminados em confinamento. 24 

 25 

Palavras-chave: Alimentação. Ócio. Ruminação.  26 

 27 
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INGESTIVE BEHAVIOR LAMBS FED DIETS CONTAINING DIFFE RENT 38 

LEVELS OF ENERGY 39 

 40 

ABSTRACT  - This study aimed to evaluate the ingestive behavior of Santa Inês and Santa 41 

Inês ½ x Dorper lambs feedlot and fed different levels of metabolized energy. We used 30 42 

lambs with an initial average weight of 22.88 ± 3.18 kg for the Santa Ines and 24.92 ± 2.38 kg 43 

for the Santa Ines ½ x Dorper . They were distributed in a completely randomized 3x2 44 

factorial arrangement (3 diets x 2 genotypes) . We evaluated three experimental diets 45 

containing 2.50, 2.79 and 3.03 Mcal / kg DM , and they were isoproteic with 14 % CP . 46 

Feeding behavior was determined by observation, during 24 hours at 5 minutes intervals to 47 

determine the time spent eating, ruminating and idling. There was not any significant 48 

difference both for interaction between genotype and diet, as well as genotypes and traits. 49 

There was no effect (P < 0.0 ) of the energy level of the diets on intake and efficiency of 50 

rumination (NDF kg / h) . There was a positive effect (P < 0.05) for the time in idle ( h / day) , 51 

intake and efficiency of rumination (kg DM / h) and the energy levels of the diets . However , 52 

the spent time eating , ruminating and chewing ( h / day) decreased with increased energy 53 

content of the diets . It can be affirmmed then that under these experimental conditions , the 54 

increase in energy levels of diets have positive influence on the feeding behavior of feedlot 55 

lambs . 56 

 57 

Keywords: Feeding. Idleness. Rumination. 58 

 59 
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INTRODUÇÃO 72 

 73 

O perfil do produtor de ovinos, no Brasil, vem mudando. Embora, na maioria dos 74 

estabelecimentos, a produção ainda seja baseada nas pastagens nativas, o produtor vem se 75 

esforçando para produzir ovinos de forma economicamente viável, com animais de melhor 76 

potencial genético e alimentados adequadamente. 77 

O comportamento ingestivo é influenciado por diversos fatores dentre eles a natureza da 78 

dieta. Segundo Van Soest (1994), animais confinados podem gastar de uma a duas horas 79 

consumindo alimentos ricos em energia ou até mais de seis horas para fontes com baixo teor 80 

de energia e alto em fibra. 81 

O conhecimento do comportamento ingestivo é uma ferramenta de grande importância 82 

na avaliação das dietas, pois possibilita ajustar o manejo alimentar dos animais para obtenção 83 

de melhor desempenho produtivo (CARDOSO et al., 2006a). Os ruminantes, como outras 84 

espécies, procuram ajustar o consumo alimentar às suas necessidades nutricionais, 85 

especialmente, energia (VAN SOEST, 1994). O comportamento ingestivo é constituído pelos 86 

tempos de alimentação, ruminação, ócio, eficiência de alimentação e ruminação 87 

(BENEVIDES et al., 2011). Fontenele et al. (2011)  avaliando diferentes níveis de energia 88 

(2,08; 2,28; 2,47 e 2,69 Mcal EM/kg MS) na dieta de cordeiros da raça Santa Inês encontrou 89 

valores médios de 5,83, 5,87, 4,85 e 4,77; 8,94 e 5,10, 5,65, 6,14 e 6,50 h/dia, para 90 

alimentação, ruminação e ócio, respectivamente. 91 

Segundo Macedo et al. (2007), para entendimento completo do consumo diário de 92 

alimentos, é necessário estudar individualmente seus componentes, que podem ser descritos 93 

pelo número de refeições consumidas por dia, pela duração média das refeições e pela 94 

velocidade de alimentação de cada refeição. Cada um desses processos é o resultado da 95 

interação entre o metabolismo do animal e das propriedades físicas e químicas da dieta, 96 

estimulando receptores da saciedade. 97 

Dessa forma, estudos de comportamento têm sido largamente utilizados no 98 

desenvolvimento de modelos para dar suporte às pesquisas e às formas de manejo dos animais 99 

de interesse zootécnico (BARRETO et al., 2011), principalmente para estudos referentes aos 100 

teores energéticos nas dietas.  101 

Objetivou-se avaliar o comportamento ingestivo de cordeiros Santa Inês e ½ Santa Inês 102 

x Dorper terminados em confinamento e alimentados com diferentes níveis de energia 103 

metabolizável. 104 

 105 
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MATERIAL E MÉTODOS 106 

 107 

O experimento foi conduzido de dezembro de 2012 a março de 2013, nas dependências 108 

do Setor de ovinocultura, do Departamento de Zootecnia, da Universidade Federal de Sergipe 109 

(UFS), localizada no campus de São Cristóvão, na grande Aracaju-SE, situada na latitude 10º 110 

55’ 56” e longitude 37° 04’ 23”, a oeste do Meridiano de Greenwich, com altitude de 4,72 m, 111 

temperatura média anual de 26°C e umidade relativa do ar média de 69% (SIRHSE, 2013). 112 

Foram utilizados 30 cordeiros, machos não castrados, com aproximadamente 180 dias 113 

de idade, sendo 15 cordeiros da raça Santa Inês e 15 cordeiros ½ Santa Inês x Dorper, com 114 

media de peso vivo (PV) inicial de 22,88±3,18 e 24,92±2,38 kg, respectivamente. Ao iniciar a 115 

fase experimental os animais foram identificados, everminados, pesados, distribuídos 116 

aleatoriamente nos tratamentos e mantidos individualmente em baias de 1,5x1,0m, teladas e 117 

com chão batido, cobertas com telha de fibrocimento, contendo comedouro, bebedouro e 118 

saleiro.  119 

As dietas foram balanceadas para atender às exigências nutricionais de acordo com 120 

NRC (1985), formuladas para serem isoprotéicas, contendo 14% de proteína bruta, e 121 

constituídas de palma forrageira (Opuntia fícus indica Mill) cv. Gigante, milho moído e farelo 122 

de soja. A base da fonte de volumoso foi feno de tifton 85 (Cynodon dactylon), que foi picado 123 

em máquina forrageira sem peneira para ser misturado com os demais ingredientes das rações 124 

experimentais (Tabela 1). O sal mineral para ovinos em crescimento foi oferecido 125 

separadamente e a vontade. A palma forrageira foi cortada em máquina forrageira apropriada, 126 

em fatias de aproximadamente cinco cm, visando facilitar a apreensão pelos animais. 127 

 128 

Tabela 1. Composição química dos ingredientes da dieta experimental (%MS) 129 

 130 

Nutrientes Feno Palma Milho Moído Farelo de Soja Uréia 

Matéria seca 84,01 11,78 84,94 84,34 100,00 

Matéria mineral 7,63 12,36 1,39 5,20 0,0 

Proteína bruta 6,15 2,07 5,95 42,45 281,25 

Extrato etéreo 1,55 1,89 7,90 1,75 0,0 

Fibra em detergente neutro 68,02 21,81 29,16 14,17 0,0 

Fibra em detergente ácido 33,63 11,55 2,61 11,49 0,0 

Energia metabolizável* 1,92 2,22 3,53 3,55 0,0 
*calculado segundo equações sugeridas pelo NRC (2001). 131 
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 132 

As dietas avaliadas (Tabela 2) continham diferentes níveis de energia (2,50; 2,79 e 3,03 133 

Mcal EM\kg MS), em que o nível de 2,5 Mcal EM\kg MS, permite ganho peso diário de 250g 134 

para animais de 10 a 30 kg, com média de 20 kg de peso vivo (NRC, 1985).   135 

 136 

Tabela 2. Composição química e percentual das dietas experimentais (%MS) 137 

 138 

Ingredientes 
Energia Metabolizável (Mcal EM/kg MS) 
2,50 2,79 3,03 

Farelo de soja 19,45 25,00 25,00 
Milho moído 15,00 25,00 40,00 
Uréia 0,55 0,00 0,00 
Palma picada (in natura) 10,00 20,00 20,00 
Feno de tifton 85 55,00 30,00 15,00 
Composição química calculada (%MS) 
Matéria seca 77,08 69,88 70,02 
Proteína bruta 14,29 14,36 14,33 
Extrato etéreo 2,57 3,26 4,21 
Carboidratos não fibrosos* 35,53 46,03 53,75 
Fibra em detergente neutro 44,53 31,95 23,94 
Fibra em detergente ácido 22,28 15,92 11,27 
Matéria mineral 6,65 6,41 5,47 
Nutrientes digestíveis totais* 74,98 81,22 86,37 
*calculado segundo equações sugeridas pelo NRC (2001) 139 

 140 

A quantidade total das dietas foram fornecidas fracionadas, ao longo do dia, sendo 141 

oferecidas, em duas porções iguais, uma pela manhã (das 8 às 10h) e outra à tarde (das 16 às 142 

18h). As dietas foram administradas ad libitum considerando-se 5% de sobras e corrigidas 143 

diariamente pela diferença entre a quantidade de dieta ofertada e as sobras coletadas.  144 

Diariamente, as sobras das dietas foram recolhidas, pesadas sendo retirada uma amostra 145 

para formar ao final do período experimental, uma amostra composta das sobras por animal, 146 

que foram submetidas a análises químicas para determinação da quantidade de nutrientes 147 

recusados. O mesmo procedimento foi realizado com as amostras das dietas para determinar 148 

dessa forma o consumo de nutrientes com base na MS (diferença entre o ofertado e o 149 

recusado).  150 

As amostras dos ingredientes e sobras coletadas foram pré-secas em estufa com 151 

ventilação forçada a 55 ºC por 72 horas e moídas em moinho de facas de tipo Willey, para 152 

posteriores análises.  153 
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As análises bromatológicas foram realizadas no Laboratório de Nutrição Animal do 154 

Departamento de Zootecnia da UFS. Para avaliação da composição química das amostras das 155 

dietas e das sobras e cálculo do consumo de matéria seca e dos nutrientes, nas amostras foram 156 

determinados os teores de matéria seca (MS), matéria mineral (MM), proteína bruta (PB), 157 

extrato etéreo (EE), de acordo com as metodologias descritas por Silva e Queiroz (2002), e 158 

fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA).Utilizou-se a 159 

metodologia descrita por Deschamps (1999), com modificações relacionadas aos sacos, uma 160 

vez que foram utilizados sacos de TNT (tecido-não-tecido) gramatura 100 mm, 161 

confeccionados no mesmo laboratório.  162 

Os animais foram submetidos à observação visual para avaliação do comportamento 163 

ingestivo, sendo observados a cada cinco minutos, durante 24 horas subdivididas em seis 164 

períodos de quatro horas, para determinação do tempo despendido em ingestão, ruminação e 165 

ócio, conforme metodologia citada por Johnson e Combs (1991). Durante a observação 166 

noturna dos animais, o ambiente foi mantido com iluminação artificial. 167 

As variáveis referentes ao comportamento ingestivo foram: eficiência de ingestão 168 

(EING) expressos em kgMS/h e em kgFDN/h, eficiência de ruminação (ERUM) expressos 169 

em kgMS/h e em kgFDN/h, tempo de mastigação (TMT h/dia), consumo de matéria seca 170 

(CMS kg/dia), consumo de fibra em detergente neutro (CFDN kg/dia), tempo de ingestão 171 

(ING h/dia), tempo de ruminação (RUM h/dia) e tempo de ócio (OCIO h/dia). As variáveis 172 

foram obtidas pelas seguintes equações: TMT = TING + TRUM; EING = CMS/ING; EING = 173 

CMFDN/ING; ERUM = CMS/RUM; ERUM = CMFDN/RUM. 174 

 Para avaliação dos níveis de energia e grupamentos genéticos dos animais, foi utilizado 175 

um delineamento experimental inteiramente casualizado, em um esquema fatorial 3x2 (3 176 

níveis de energia e 2 grupamentos genéticos) com cinco repetições, totalizando 30 parcelas 177 

experimentais. Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância segundo o 178 

PROC GLM do programa estatístico SAS (SAS, 2009). As médias foram comparadas pelo 179 

teste de Tukey a 5% de probabilidade 180 

 181 

RESULTADOS E DISCUSÃO 182 

 183 

Os resultados referentes aos tempos despendidos em ingestão, ruminação, ócio e 184 

mastigação total, em função do nível de energia das dietas e genótipos estudados, encontram-185 

se na tabela 3. Não houve efeito significativo (P>0,05) da interação entre as dietas e genótipos 186 

sobre as características estudadas.  187 
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 188 

Tabela 3. Tempo médio despendido pelos animais em ingestão (ING), ruminação (RUM), 189 

mastigação total (TMT) e ócio, em h/dia, em função dos níveis de energia das dietas e 190 

genótipos estudados. 191 

 192 

Variáveis 
Níveis de Energia Genótipos 

CV (%) 
2,50 2,79 3,03 SI SI x D 

ING (h/dia) 3,988a 3,333ab 2,762b 3,379ns 3,392ns 24,91 
RUM (h/dia) 7,764a 7,163a 5,474b 6,706ns 7,050ns 19,71 
TMT (h/dia) 11,751a 10,497a 8,235b 10,085ns 10,440ns 18,29 
OCIO (h/dia) 12,241b 13,507b 15,751a 13,913ns 13,550ns 13,59 
Médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey (P< 0,05). 193 
NS: valores não significativos a 5% de significância. 194 

 195 

As variáveis estudadas não apresentaram diferença significativa (P<0,05) em relação 196 

aos genótipos Santa Inês e ½ Santa Inês x Dorper, conforme médias apresentadas na Tabela 3 197 

e 4. Este fato pode estar associado a fatores como estressores como qualidade da dieta, 198 

temperatura ambiental, tolerância a parasitas, dentre outros. Este Resultado divergiu do 199 

encontrado por Souza et al. (2008) em seu estudo utilizando cordeiros Santa Inês e mestiços 200 

Dorper × Santa Inês terminados em confinamento com diferentes condições corporais, sendo 201 

que na condição corporal intermediaria, encontrou valores médios para consumo de MS, 202 

ganho de peso e conversão alimentar de 1,12 e 0,96 kg/dia, 295,48 g/dia, 4,02 e 3,24 MS/ PV, 203 

para Santa Inês e mestiços, respectivamente. 204 

Os ovinos, para expressarem todo seu potencial produtivo, precisam estar livres de 205 

qualquer agente estressante, encontra-se entre os principais à temperatura. Portanto, os 206 

animais devem estar em sua zona de conforto térmico, para não perder energia para resfriar ou 207 

aquecer o seu corpo. Sendo que, de acordo com Baêta e Souza (1997) a zona de conforto 208 

térmico para ovinos está entre 25 e 30°C. As variáveis climáticas, temperaturas mínimas e 209 

máximas, apresentaram os valores médios, de 24,58 e 31,27°C, respectivamente, durante os 210 

meses de dezembro a março de 2013 (período experimental), e a média da umidade relativa 211 

do ar foi de 69,67% (INMET, 2013).  212 

O sistema de produção e a qualidade da dieta têm influência no desempenho e as 213 

características de carcaça dos ovinos (NERES, 2001). Assim, as condições do ambiente 214 

criatório, incluindo as instalações, pode não ter contribuído para a adaptação dos cordeiros, 215 

principalmente para os animais ½ Santa Inês x Dorper, ao sistema de produção. O resultado 216 

encontrado nesta pesquisa foi divergente do observado por Araujo Filho et al. (2010) ao 217 

avaliar o efeito da alimentação e do genótipo sobre as características de carcaça de cordeiros 218 
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Morada Nova, Santa Inês e mestiços Dorper x Santa Inês, observou-se que o consumo de 219 

matéria seca, os dias em confinamento, os rendimentos de carcaça e o rendimento dos cortes, 220 

bem como seus pesos, foram influenciados pelos genótipos estudados. Os genótipos de raças 221 

altamente produtivas podem não se expressar totalmente em ambientes onde são submetidos a 222 

estresse ambiental (MCMANUS et al., 2012), fato que provavelmente influenciou os 223 

resultados desta pesquisa. 224 

Houve efeito significativo (P<0,05) dos níveis de energia nas dietas para os tempos 225 

despendidos em ingestão, ruminação e ócio, expressos em horas/dia. O tempo de alimentação 226 

e ruminação diminuiu (P<0,05) com o aumento dos níveis energéticos das rações 227 

experimentais (Tabela 3). Com relação ao tempo de ócio, observou-se aumento  com níveis de 228 

EM das dietas. Pode-se inferir que a quantidade de feno de tifton (55%) utilizado na dieta 229 

com menor nível de energia foi um dos fatores que influenciou os resultados, devido ao maior 230 

conteúdo de FDN nessa dieta (Tabela 2) e, consequentemente, precisando de maior tempo 231 

para processar a digesta retida no rúmen, levando a um maior tempo de ruminação. Além 232 

disso, dietas com maior densidade energética, fazem com que os animais alcancem mais 233 

rapidamente seus requerimentos e, por conseguinte, elevam o tempo em ócio. 234 

Estes resultados foram confirmados por França et al. (2009) e Mendes et al. (2010) que 235 

observaram decréscimo no tempo despendido com a atividade de ruminação, ao avaliarem, 236 

respectivamente, níveis crescentes de energia metabolizável (2,2; 2,8 e 3,4 Mcal/kg MS) para 237 

ovelhas Morada Nova no terço final de gestação e diferentes fontes de FDN na dieta de 238 

ovinos Santa Inês. Por outro lado, Fontenele et al. (2011) não encontrou efeito significativo 239 

das dietas para os tempos de ruminação em h/dia, todavia, relatou efeito linear (P<0,05) para 240 

os tempos de alimentação e ócio (h/dia), sendo o efeito decrescente para os tempos de 241 

alimentação e crescente para os tempos de ócio, conforme aumentaram-se a densidade 242 

energética das dietas.  243 

Van Soest (1994) relatou que, para animais estabulados, o tempo gasto com alimentação 244 

é de aproximadamente uma hora para alimentos com alta proporção de grãos e até mais de 245 

seis horas para fontes com alto teor de volumoso. Assim, o tempo despendido em ruminação é 246 

influenciado pela natureza da dieta e provavelmente é proporcional à quantidade de parede 247 

celular dos volumosos, ou seja, quanto maior o teor de fibra na dieta, maior o tempo 248 

despendido em ruminação. O animal investe 5 a 9 horas do dia em ruminação (PEREYRA e 249 

LEIRAS, 1991; SILVA et al., 2005). Resultados condizentes com os observados nesta 250 

pesquisa. 251 
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O tempo de mastigação total (h/dia) apresentou efeito decrescente, sendo influenciado 252 

pelos níveis energéticos das dietas experimentais. Isso pode ter ocorrido em razão da maior 253 

relação volumoso:concentrado (65:35) da dieta de menor nível energético, consequentemente, 254 

pelo maior teor de fibra em detergente neutro (44,53%) que levou os animais a passar mais 255 

tempo ruminando, proporcionando aumento no tempo de mastigação total (Tabela 2). O 256 

tempo de mastigação está diretamente relacionado ao consumo de matéria seca (CMS) e à 257 

concentração de fibra em detergente neutro (FDN) da dieta (CARDOSO et al., 2006b).  258 

Estes resultados foram similares aos obtidos por Barreto et al. (2011) estudando o 259 

comportamento ingestivo de caprinos em confinamento recebendo dois níveis de energia na 260 

dieta, o qual observou efeito significativo das dietas (P<0,05) nos tempos despendidos em 261 

alimentação ruminação, ócio e tempo de mastigação total, sendo que o ócio aumentou e o 262 

TMT diminuiu, conforme incrementaram energeticamente as dietas. Entretanto, Cardoso et al. 263 

(2006b) ao avaliar o comportamento ingestivo dos ovinos, constatou que não houve influência 264 

dos teores de FDN sobre o tempo despendido pelos animais com as atividades de ingestão, 265 

ruminação e mastigação total. 266 

Os resultados referentes às médias do consumo de matéria seca e de fibra em detergente 267 

neutro, eficiência de ingestão e de ruminação são apresentados na tabela 4. Não foi observado 268 

efeito significativo da interação genótipo e dieta para as variáveis estudadas. Os genótipos não 269 

apresentaram efeito significativo (P<0,05) sobre as características analisadas. 270 

 271 

Tabela 4. Valores médios e coeficientes de variação (CV), para consumo de matéria seca 272 

(CMS), consumo de fibra em detergente neutro (CFDN), eficiência de ingestão (EING) e de 273 

ruminação (ERUM), em função dos níveis de energia das dietas e genótipos estudados. 274 

 275 

Variáveis 
Níveis de Energia Genótipos 

CV (%) 
2,50 2,79 3,03 SI SI x D 

CMS (kg/dia) 0,881b 1,105a 1,018ab 0,985ns 1,022ns 17,06 
CFDN (kg/dia) 0,385a 0,340a 0,230b 0,310ns 0,337ns 25,28 
EING (kg MS/h) 0,225b 0,347a 0,388a 0,317ns 0,319ns 34,90 
EING (kg FDN/h) 0,098ns 0,107ns 0,088ns 0,096ns 0,100ns 26,40 
ERUM (kg MS/h) 0,114b 0,157a 0,188a 0,154ns 0,148ns 25,76 
ERUM (kg FDN/h) 0,050ns 0,048ns 0,042ns 0,047ns 0,047ns 16,45 
Médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey (P< 0,05). 276 
NS: valores não significativos a 5% de significância. 277 

 278 

O consumo de MS apresentou efeito crescente (P<0,05) em relação ao aumento dos 279 

níveis de energia nas dietas. Esses consumos médios podem ser considerados relativamente 280 
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baixos quando comparados com o preconizado pelo NRC (1985), que sugere valores que 281 

variam de 1,0 a 1,3 kg de MS/dia.  282 

De acordo com Mertens (1994), quando a densidade energética da dieta é baixa (teor de 283 

FDN elevado), em relação às exigências do animal, o consumo pode ser limitado pelo 284 

enchimento do rúmen-retículo. Dessa forma, provavelmente, as dietas experimentais contendo 285 

baixo teor de energia (2,50 Mcal/ kg MS) e alto teor de FDN (44,53 %), conforme tabela 2, 286 

promoveram baixo CMS total, devido à limitação provocada pelo enchimento do 287 

compartimento ruminal dos animais.  288 

Para os CMS, os resultados obtidos neste trabalho diferiram dos observados por Alves 289 

et al. (2003a) avaliando o efeito de dietas contendo 2,42; 2,66; e 2,83 Mcal EM/kg MS em 290 

ovinos Santa Inês, sendo que o consumo de matéria seca (CMS), expressos em quilograma 291 

por dia (kg/dia), não foi influenciado pelos níveis de energia na dieta, com média de 0,88 kg. 292 

No entanto, Bolsan et al. (2007), usando grão de milho moído, inteiro ou inteiro tratado com 293 

uréia, na preparação de dietas contendo 30; 50 ou 70% de concentrado, verificou efeito 294 

quadrático (P<0,05), respectivamente, para os níveis de concentrado na dieta sobre o consumo 295 

de matéria seca. 296 

O consumo de fibra em detergente neutro (CFDN) apresentou efeito (P<0,05). As 297 

médias decresceram conforme aumentaram os níveis de energia, devido à consequente 298 

redução no teor de FDN nas dietas (Tabela 2). Segundo Van Soest (1965), o teor de FDN tem 299 

correlação negativa com a densidade energética das dietas, permitindo inferir que o principal 300 

controlador do consumo nesta pesquisa foi o próprio FDN.  301 

O resultado foi similar ao obtido por Medeiros et al. (2007), estudando o efeito de 302 

quatro níveis de concentrado (20; 40; 60 e 80%) em rações de ovinos da raça Morada Nova, 303 

que observou diminuição no consumo de FDN, devido ao aumento do nível de concentrado 304 

nas rações. No entanto, Zeoula et al. (2003) avaliando os efeitos dos níveis de substituição do 305 

milho pela farinha de varredura de mandioca (25, 50, 75 e 100%) em rações para ovinos, 306 

descreveu que não houve efeito dos níveis de substituição para o consumo de fibra em 307 

detergente neutro. 308 

Com relação à eficiência de alimentação e de ruminação, expressa em kg FDN/h, não 309 

houve efeito (P>0,05) dos níveis energéticos sobre essas variáveis (Tabela 4), apresentando  310 

valores médios para EING e ERUM de 0,098 e 0,047 kg FDN/h, respectivamente.  311 

Segundo Van Soest (1994), o tempo despendido em ruminação, influenciado pela 312 

natureza da dieta, é proporcional ao teor de parede celular dos volumosos (quanto maior a 313 

participação de volumosos na dieta maior o tempo despendido em ruminação). Apesar de, a 314 
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eficiência de ruminação ou mastigação pode ser influenciada pela proporção de fibra na dieta, 315 

esta não pode ser compensada pelo maior tempo despendido com a atividade de ruminação.  316 

A eficácia de ruminação é importante no controle da utilização de volumosos e pode 317 

restringir a utilização de alimentos de baixa qualidade, comprometendo a produção animal 318 

(WELCH, 1982). 319 

Houve efeito crescente (P<0,05) da eficiência de ingestão e ruminação, expressos em kg 320 

MS/h, com a elevação do nível de energia da dieta. Verificou-se maior eficiência de 321 

alimentação e de ruminação nas dietas com maior nível de energia, provavelmente, em função 322 

da menor proporção de fibra na composição das mesmas.  323 

Resultados que divergem dos obtidos por Ribeiro et al. (2006) em seu estudo com 324 

caprinos alimentados à vontade e restrita, não encontrou diferença significativa (P<0,05) entre 325 

as raças e as dietas sobre a eficiência de alimentação e ruminação, expressos em g MS/min e g 326 

FDN/min. Assim como, Mendes et al. (2008) avaliando os efeitos da utilização de silagens de 327 

cana-de-açúcar, não observou diferença (P>0,05) na eficiência de ingestão, entretanto, a 328 

eficiência de ruminação (g MS/h) foi inferior (P<0,05) para os animais que receberam as 329 

rações contendo silagem de cana-de-açúcar em relação àquela com cana-de-açúcar in natura. 330 

No Entanto, Cardoso et al. (2006b), avaliando o comportamento ingestivo de cordeiros 331 

alimentados com dietas contendo diferentes níveis de FDN, encontrou efeito linear positivo 332 

(P<0,05) para a eficiência de ingestão e ruminação (g FDN/h), e efeito linear negativo 333 

(P<0,05) para eficiência de ruminação (g MS/h), conforme aumentaram os níveis de FDN na 334 

dieta. 335 

A distribuição da porcentagem de ingestão e ruminação, em seis períodos, nas 24 horas 336 

do dia, em função dos níveis de energia das dietas experimentais, é apresentada nas figuras 1 337 

e 2. 338 

 339 
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 341 

Figura 1. Distribuição do tempo despendido em ingestão (%), em seis períodos, durante 24 342 

horas, em função dos níveis de energia das dietas. 343 

 344 

Observa-se na figura 1, que em média 55,67% da atividade de ingestão foi 345 

desempenhada nos períodos de 2 e 4, que correspondem ao período de 10 às 12h e de 18 às 346 

22h. Isto pode ser explicado pelo manejo alimentar adotado, possibilitando uma concentração 347 

da atividade de ingestão em torno dos horários de distribuição da ração, que ocorreram dàs 8 348 

as 10h e dàs 16 as 18h. Essa observação confirma o estímulo da distribuição de ração sobre a 349 

atividade de ingestão. Resultados similares as registrados por Macedo et al. (2007), que obtive 350 

percentual de 57,12% do tempo despendido para a atividade de alimentação no períodos de 6 351 

às 18h. Assim como, Fontenele et al. (2011) que encontrou maior tempo despendido com 352 

consumo (87,16% do consumo total), referentes ao período de 6 às 12 h e de 12 às 18 h, logo, 353 

o consumo concentrou-se durante o dia.  354 

 355 
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 357 

Figura 2. Distribuição do tempo despendido em ruminação (%), em seis períodos, durante 24 358 

horas, em função dos níveis de energia das dietas. 359 

 360 

Na figura 2, verifica-se que ocorreu uma maior concentração da atividade de ruminação 361 

ocorreu no horário noturno, sendo que os períodos 1, 5 e 6 corresponderam a 62,62% do 362 

tempo de ruminação, horário em que comumente a temperatura do ar é mais amena. Já a 363 

atividade de ruminação diurna ocorreu principalmente nos períodos 3, ou seja, entre os 364 

períodos de oferta de alimento, e correspondeu a 19,80% da ruminação total. Esses resultados 365 

estão de acordo como os obtidos por Cardoso et al. (2006b) avaliando cordeiros em 366 

confinamento, observou que a maior parte (82,65%) da atividade de ingestão ocorreu no 367 

período diurno, enquanto 50,92% da atividade de ruminação foram desempenhadas no 368 

período noturno. Bem como, Ribeiro et al. (2006), que encontrou dois picos diferentes de 369 

ruminação, o primeiro das 22 à 00 h e o segundo das 4 às 6 h. Como também, Barreto et al. 370 

(2011) que observou a atividade ruminação sendo mais freqüente durante a noite, e 371 

começando por volta das 22 h até às 7 h, para ambas as dietas ofertadas. 372 

 373 

CONCLUSÃO 374 

 375 

A dieta com 2,79 Mcal de EM/kg de MS proporcionou maior eficiência de ingestão e 376 

ruminação, sendo estes índices diretamente relacionados com o bom desempenho animal, 377 

indicando ser o melhor nível energético, nestas condições experimentais. 378 

 379 

 380 
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