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RESUMO 

 

 

CONTI HUPP, ADRIANO. Desempenho de cordeiros alimentados com feno de 
Tifton 85 associado a níveis crescentes de concentrado. 2013. 47p. Dissertação 
(Mestrado em Ciências Veterinárias) - Centro de Ciências Agrárias, Universidade 
Federal do Espírito Santo, Alegre, ES, 2013. 
 
Objetivou-se com este trabalho avaliar o desempenho e o consumo de nutrientes de 

cordeiros da raça Santa Inês alimentados com diferentes níveis de concentrado. 

Foram utilizados 24 cordeiros desmamados, não castrados, com PV inicial de 20,99 

kg ± 3,62 kg, distribuídos em quatro tratamentos experimentais, em delineamento 

inteiramente casualizado, com seis repetições. O período experimental teve duração 

de 98 dias (Outubro de 2012 a Janeiro de 2013), sendo os primeiros 14 dias 

destinados à adaptação dos animais às novas condições de ambiente, manejo e 

alimentação. As dietas foram fornecidas ad libitum duas vezes ao dia, sendo 

constituídas de feno de Tifton 85 (Cynodon spp) e suplemento concentrado (0,0; 

0,66; 1,33 e 2,0% do peso vivo (PV)). Os animais foram submetidos a pesagens 

individuais a cada 14 dias. O consumo de matéria seca (CMS) foi estimado por meio 

da técnica de indicadores externos utilizando a Lignina Isolada Purificada 

Enriquecida (LIPE®) enquanto o consumo de fibra em detergente neutro (CFDN) e 

de proteína bruta (CPB), a partir dos teores de suas frações presentes nas dietas. 

Os resultados revelaram que houve aumento nos CMS e de CPB e semelhança nos 

CFDN com o aumento nos níveis de concentrado. O ganho de PV diário por animal 

apresentou uma resposta linear quando se aumentou os níveis de concentrado e os 

maiores valores verificados quando se incluiu à dieta 2% de concentrado. Resposta 

semelhante foi obtida para o ganho de peso total por tratamento.   

Palavras-chave: consumo; desempenho animal; ovinos 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

CONTI HUPP, ADRIANO. Performance of lambs fed Tifton 85 hay associated 
with increasing levels of concentrate. 2013. 47p. Dissertation (Master in 
Veterinary Science) - Center for Agricultural Sciences, Federal University of Espírito 
Santo, Alegre, ES, 2013. 
 
The objective of this work was to evaluate the performance and nutrient intake of 

Santa Inês sheep fed different levels of concentrate. Twenty four weaned lambs, with 

initial BW of 20.99 kg ± 3.62 kg, distributed in four experimental treatments in a 

completely randomized design with six animas per treatment were used. The 

experimental period lasted 98 days (October 2012 to January 2013), with the first 14 

days for the animals to adapt to new environmental conditions, handling and feeding. 

The diets were fed ad libitum twice a day, and consisted of Tifton 85 hay and 

concentrated supplement (0.0, 0.66, 1.33 and 2.0% of body weight (BW)). The 

animals were subjected to individual weighing every 14 days. Dry matter intake (DMI) 

was estimated by the technique of using external indicators Isolated lignin purified 

and enriched (LIPE®) as the consumption of neutral detergent fiber (NDF) and crude 

protein (CP) were obtained from the content of their fractions present in the diets. 

Results revealed that there was an increase in DMI and CPI and a similar response  

in NDFI with increasing levels of concentrate. The daily live weight gain per animal 

showed a linear response when increased levels of concentrate and the highest 

values observed when 2% of concentrate was included to the diet. A similar 

response was obtained for the total weight gain per treatment. 

Keywords: animal performance; consumption; sheep 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O rebanho ovino brasileiro de acordo com Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2011) é de 17,6 milhões de cabeças, representando aumento de 

1,6% sobre o número registrado em 2010. O Estado do Rio Grande do Sul detém 

22,6% do rebanho nacional, seguido pelos Estados da Bahia (17,4%) e do Ceará 

(12,1%). Contudo, a demanda crescente de carne de cordeiro no mercado interno 

tem estimulado a busca de práticas de manejo alimentar que garantam bom 

desempenho produtivo do rebanho, máximo desempenho econômico e que, ao 

mesmo tempo, atenda qualitativamente a demanda do mercado consumidor (SILVA 

et al., 2005). 

Entretanto, o consumo de carne ovina per capita no Brasil é de, 

aproximadamente, 0,7kg (FAO, 2007) o que é considerado baixo quando comparado 

ao consumo de carne bovina, de frango e suína de 36,5, 29,9 e 10,5kg, 

respectivamente (TUPY, 2003). Fatores como hábito alimentar e poder aquisitivo 

exerce grande influência sobre o consumo de carne ovina. Além disso, o baixo 

consumo de carne ovina no Brasil também está relacionado à qualidade do produto 

colocado à venda, já que, comumente, encontra-se no mercado carcaças de baixa 

qualidade, o que acaba gerando tabus alimentares entre os consumidores 

(ALMEIDA JÚNIOR et al., 2004).  

Neste sentido, uma das alternativas é o confinamento de cordeiros, pois 

permite a produção de carne de qualidade durante todo o ano, reduz a idade de 

abate fornecendo ao mercado carcaças superiores, além de diminuir a mortalidade 

dos animais devido à menor incidência de verminoses e maior controle nutricional 

(SIQUEIRA et al., 1993; PIRES et al., 2000).  

O aumento no fornecimento de concentrado pode ser justificado pelo maior 

peso corporal dos cordeiros e maior peso de carcaça, de acordo com os resultados 

relatados por Carvalho et al. (2007) que avaliaram as características de carcaça de 

cordeiros da raça Texel criados em pastagens de capim Tifton 85, recebendo doses 

crescentes de concentrado sendo que os animais não suplementados apresentaram 

peso de carcaça quente 28,5% inferior ao obtido com a maior dose de concentrado 

utilizada (2%). 
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Camurça et al. (2002) trabalhando com dietas à base de feno de gramíneas 

tropicais (70%) e concentrado (30%) com cordeiros de 26,5 kg de peso vivo (PV) 

obtiveram valores médios de consumo de matéria seca (CMS), consumo de proteína 

bruta (CPB) e  ganho médio diário (GMD) de 3,23 % PV, 149,77 g/animal/dia e 95 g 

respectivamente. 

As forrageiras do gênero Cynodon têm se mostrado promissoras, destacando-

se o capim Tifton 85, pelas suas características de elevada produtividade, alta 

digestibilidade e boa aceitação pelos animais. Entretanto, poucos estudos foram 

conduzidos com cordeiros alimentados com feno desta gramínea (ATAÍDE JR et al., 

2000).Por outro lado, a avaliação do valor nutritivo dos alimentos consumidos por 

ruminantes em condições de pastejo ou confinados tem sido um desafio para 

técnicos e nutricionistas (FERREIRA et al., 2009). Uma das alternativas é o uso de 

indicadores, que são substâncias utilizadas para estimar produção fecal dos animais 

e consequentemente, o CMS, com destaque para a LIPE®, que é um indicador 

externo de digestibilidade que apresenta o menor período de administração e de 

coleta de fezes (RODRIGUEZ et al., 2006). 

Portanto, este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar o efeito de 

níveis crescentes de concentrado sobre o consumo e desempenho de cordeiros 

alimentados com dieta à base de feno de Tifton 85.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Produção de cordeiros 

 

No Brasil, nos últimos anos, tem-se verificado um aumento significativo na 

demanda de carne de cordeiro, principalmente nos grandes centros urbanos que 

vem impulsionando a produção de cordeiros para abate, provocando a expansão da 

ovinocultura (GERON et al., 2012). 

 A produção brasileira de carne ovina foi estimada em 78.000 toneladas, pela 

FAO (2011) a qual destaca um crescimento nas últimas décadas de 67,8%. Apesar 

deste panorama positivo, o Brasil contabiliza hoje um consumo per capita pequeno 

principalmente em comparação aos países onde mais se consome esse tipo de 

carne, como é o caso da Nova Zelândia, que tem uma média anual de 32 kg por 

pessoa, levando o Brasil a importar carne de cordeiro, principalmente do Uruguai. 

O manejo alimentar adequado é fundamental para o sucesso da produção 

animal, onde se busca ajustar o aporte nutricional com as exigências dos animais. 

Na produção de carne ovina (JARDIM et al., 2000), além de bons índices produtivos, 

as carcaças e cortes produzidos devem ter qualidade, a fim de satisfazer o mercado 

consumidor exigente. Assim, a obtenção de carcaças com deposição adequada de 

gordura e carne mais tenra são aspectos importantes para os consumidores, que 

exigem qualidade dos produtos (FRESCURA et al., 2005).  

Dessa forma, a produção de cordeiros exclusivamente em pastagem tem 

resultado em carcaças com características insatisfatórias para comercialização 

(FERNANDES et al., 2008; RIBEIRO et al., 2009), assim, mesmo sob oferta de 

forragem adequada, os cordeiros têm seu desempenho limitado pela estratégia 

seletiva de consumo (POLI et al., 2009), pelo estresse pós-desmame, bem como 

pela maior suscetibilidade à  parasitoses (POLI et al., 2008).  

Portanto, o uso de gramíneas tropicais, de forma exclusiva, não atende às 

exigências nutricionais dos animais, principalmente às categorias de maior exigência 

nutricional. Por sua vez, o uso desta suplementação para animais deve obedecer a 

condições básicas, como o potencial genético, a qualidade e a quantidade de 

forragem disponível, o preço do concentrado e do produto animal gerado 

(VOLTOLINI et al., 2008). 
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A prática de terminação de cordeiros em confinamento possibilita 

disponibilizar ao mercado consumidor animais mais jovens, com melhores 

características de carcaça, o que contribuiria para o aumento do consumo (REIS et 

al., 2001). A suplementação concentrada fornecida para cordeiros desmamados 

precocemente, pode reduzir o tempo para atingir peso e acabamento ideal para 

abate (FERNANDES et al., 2011) e resultar na produção de animais mais jovens 

com carcaças de melhor qualidade.  

Resultados obtidos por Carvalho et al. (2006) e Carvalho et al. (2007) 

sugerem que o fornecimento diário de concentrado, em níveis iguais ou superiores a 

2% do peso corporal (PC) dos cordeiros, seria suficiente para substituir a ausência 

do leite e melhorar o desempenho destes animais. Nessas condições, a 

suplementação concentrada tem proporcionado à obtenção de carcaças mais 

pesadas, com maiores rendimentos e melhor acabamento, comparadas àquelas de 

cordeiros desmamados precocemente e não suplementados. 

Paiva et al. (2005) relata que Santa Inês é a raça ovina de maior expansão no 

território brasileiro, visto ser encontrada em todo o Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste 

e Norte do país. É uma raça deslanada que surgiu do cruzamento das raças Morada 

Nova, Crioula e Bergamácia. Por ser um animal rústico e de grande porte, e 

apresentar boa capacidade de crescimento e produção de leite (BARROS et al., 

2005), a raça apresenta um importante potencial para produção de carne, além de 

poder ser usada na produção de meio-sangue em cruzamentos industriais.  

O potencial produtivo dos cordeiros e o crescente mercado consumidor de 

carne ovina de qualidade são fatores que estimulam a realização de pesquisas com 

cordeiros no Brasil. Os trabalhos científicos demonstram que a intensificação da 

produção promove um incremento nos índices produtivos existentes, além de 

garantir ao consumidor um produto de alta qualidade (PIRES et al., 2000).Uma das 

práticas decisivas para o avanço desses sistemas de produção está relacionada ao 

manejo alimentar dos animais visando fornecer alimentos e nutrientes em 

quantidade e qualidade (VOLTOLINI et al., 2009), a fim de reduzir a idade de abate 

e melhorar a qualidade dos produtos. 

No entendimento de Ribeiro et al. (2011) a terminação de cordeiros em 

confinamento deve ser utilizada, pois apresenta uma série de benefícios, como 

menor mortalidade dos animais, melhor qualidade de carcaças, maior controle 

sanitário, além de melhor controle das dietas  
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2.2 Feno de Tifton 85 (Cynodon spp.) 

 

Nos últimos anos, tem-se intensificado a busca por alternativas estratégicas 

que aumentem a produtividade animal dos sistemas de produção de ruminantes, 

com destaque para forrageiras do gênero Cynodon (QUARESMA et al., 2011).  

Os cultivares do gênero Cynodon são caracterizados pela elevada produção 

de matéria seca e alto valor nutritivo. Segundo Gonçalves et al. (2001) a qualidade 

está associada diretamente com as idades ao corte; à medida que se alonga, ocorre 

decréscimo nos teores de proteína bruta (PB), aumento nos teores de fibra em 

detergente neutro (FDN), devido ao aumento nos teores de parede celular.  

Altos teores de PB nas forrageiras são desejáveis (SILVA et al., 2008), pois 

em geral, o requerimento proteico de ruminantes é um dos fatores que apresentam 

maiores custos nos suplementos, sendo mais econômica sua obtenção via 

pastagem. 

A hibridização intra e interespecífica em Cynodon spp. possibilitou o 

desenvolvimento de híbridos que apresentam boas respostas à fertilização 

nitrogenada e de melhor qualidade do que linhagens de grama bermuda comum. De 

acordo com Hill et al. (1993), o capim Tifton 85 é um híbrido que apresenta alta taxa 

de crescimento, altos teores proteicos e elevada digestibilidade in vitro da matéria 

seca (DIVMS), sendo, portanto, recomendado para a produção de forragem de alta 

qualidade.  

Pesquisas envolvendo o capim Tifton 85 sob diferentes condições de manejo 

de adubação e de cortes são relatados na literatura. Em experimentos com o capim 

Tifton 85 em quatro cortes a cada 35 dias no verão, Cecato et al. (2001) 

encontraram produtividade acumulada de 7.464 kg ha-1 de matéria seca (MS), sem 

adubação nitrogenada, e de 14.255 kg ha-1 de MS, quando recebeu 400 kg ha-1 de 

nitrogênio (N)  sob a forma de ureia, em cobertura.  

Nos Estados Unidos, Hill et al. (1996) verificaram para o capim Tifton 85 

produções de MS que variaram de 14,7 a 18,6 t/ha, dependendo da adubação 

nitrogenada e da frequência de cortes e teor médio de proteína bruta entre 17 e 

18%.  

Estudos conduzidos por Gonçalves et al. (2003), avaliando forragem de capim 

Tifton 85, em condições de sequeiro e baixos níveis de adubação, mostraram teores 

de 5,8; 9,5; 1,5 e 77,2%, respectivamente para matéria mineral (MM), PB, extrato 



19 
 

etéreo (EE) e FDN, com corte aos 28 dias. Já, Andrade et al. (2012) avaliando 

diferentes doses de fertilização nitrogenada e intervalos de corte para capim Tifton 

85, encontraram média de 23% de PB com fertilização de 750 kg ha-1 ano-1 e 

intervalo de corte de duas semanas. Nesse sentido, Gonçalves et al. (2001), 

avaliando capim Tifton 85  com adubação de plantio de 120 kg/ha de P2O5 

(superfosfato simples) e 80 kg/ha de N (na forma de uréia), juntamente com 50 kg/ha 

de K2O (cloreto de potássio) em cobertura relataram aos 21, 42, 63 dias,  teores de  

16,98; 11,38 e 9,93% de PB, respectivamente.  

Avaliando a produção de MS do capim Tifton 85, em três frequências de 

corte, sob cinco doses de nitrogênio (0, 100, 200, 300 e 400 kg/ ha), Ribeiro et al. 

(1998a) estimaram, para a dose de 300 kg de N/ha, produções de MS de 16,67; 

19,06 e 21,44 t/ha, respectivamente, para 28, 42 e 56 dias de rebrota.  

Ataíde Jr. et al. (2000) encontraram valores de FDN de 82,19 % aos 28 dias e 

82,66 % aos 56 dias, e 17,54 % e 10,69 % PB respectivamente. No ano seguinte, 

Ribeiro et al. (2001), trabalhando com feno de Tifton 85 em idades de cortes de 28 a 

56 dias encontraram valores médios de FDN de 79,67% e teores médios de PB de 

14,37%.  

Dessa forma, plantas do gênero Cynodon são apropriadas para a produção 

de feno, por apresentarem morfologia adequada, principalmente haste fina e folhas 

bem aderidas ao colmo, alto valor nutritivo e alta relação folha/colmo (HADDAD; 

CASTRO, 1998). 

 

 

2.3 Uso de indicadores para estimar o consumo de forragem: Lignina Isolada 

Purificada e Enriquecida (Lipe®) 

 

Estimar a quantidade de alimento consumido por um animal é essencial para 

que se façam alterações a respeito do alimento e da resposta do animal, uma vez 

que o consumo é o componente que exerce papel de maior importância na nutrição 

animal, pois determina o nível de nutrientes ingeridos (BERCHIELLI et al., 2011) e 

consequentemente, o seu desempenho. Assim, medidas confiáveis da ingestão de 

MS passam a ser importantes no âmbito de um programa de nutrição, no que se 

refere ao processo de digestão e metabolismo de nutrientes (GENRO et al., 2004).  
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Com esse propósito, os indicadores tem despertado grande interesse da 

pesquisa em nutrição animal (RODRIGUEZ et al., 2006) por representarem avanços 

no entendimento do processo digestivo, cada vez são mais empregados em 

substituição ao tradicional método de colheita total das fezes.  

O termo indicador é utilizado para denominar materiais usados na estimativa 

qualitativa ou quantitativa de fenômenos fisiológicos ou nutricionais, portanto, é um 

composto usado como monitor químico (hidrólise e síntese) e físico (fluxo) de 

aspectos da digestão e/ou metabólitos que comparados com procedimentos 

invasivos, possibilitando a minimização dos efeitos sobre os padrões de 

comportamento e da fisiologia do animal, tais como o pastejo e a motilidade do trato 

gastrintestinal (OWENS; HANSON, 1992).  

Os indicadores oferecem uma série de vantagens em relação ao método da 

coleta total de fezes (TORRES et al., 2009), como ser menos laborioso e não 

requerer a medição do consumo do alimento que está sendo avaliado e da excreção 

fecal, pois as dosagens dos indicadores podem ser realizadas em amostras do 

alimento e das fezes. Sendo assim, a estimativa da produção fecal é uma das 

ferramentas que facilita avaliar o consumo de MS pelos ruminantes, principalmente, 

quando consideradas as dificuldades para determiná-lo individualmente (MACHADO 

et al., 2011). 

Nesse contexto, e com o intuito de desenvolver um indicador externo eficaz, a 

Universidade Federal de Minas Gerais desenvolveu a LIPE® que é um hidroxifenil 

propano modificado e enriquecido, isto é, um indicador de digestibilidade e consumo 

e, o seu emprego (SALIBA et al., 2005) tem sido fonte de estudos para facilitar as 

estimativas da digestibilidade dos alimentos.  

A apresentação comercial do LIPE® é na forma de cápsulas de 100, 250 e 

500 mg, em frascos contendo 100 cápsulas. O período de adaptação para que sua 

excreção seja uniforme é de 48 horas. O período experimental para a colheita de 

fezes é satisfatório com cinco dias de repetição. A dose recomendada se dá de 

acordo com o PV, sendo que para animais acima de 100 kg de PV deverá ser 

fornecido uma cápsula de 500 mg/dia, diretamente ao animal ou incorporar a dieta 

de forma que o mesmo ingira todo o indicador (RODRÍGUEZ et al., 2006). 

As estimativas de produção fecal e digestibilidade revelaram a eficiência da 

LIPE® como indicador externo, não apresentando diferenças estatísticas com 
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relação à coleta total, além de apresentar, conforme Saliba et al. (2003), as 

vantagens de curto período de adaptação e baixo custo.  

A LIPE®, como indicador externo, foi comparada com a coleta total de fezes 

em experimento de avaliação do feno de Tifton 85 para cordeiros (SALIBA et al., 

2003). Os resultados obtidos pela técnica in vivo foram estatisticamente 

semelhantes aos encontrados pelo uso do indicador externo LIPE®, sendo os 

valores de coeficiente médio de digestibilidade de 63,23% e 64,78% e produção 

fecal de 365,39 g/dia e 383,07 g/dia, respectivamente. 

 

 

2.4 Consumo e desempenho de cordeiros 

 

No Brasil, as exigências nutricionais de cordeiros ainda são pouco elucidadas, 

e o cálculo de rações baseia-se em tabelas internacionais (SILVA et al., 2006), 

porém, em virtude da diversidade dos sistemas de produção e regiões verificadas no 

Brasil, observam-se níveis diferentes de desempenho animal. Por isso, há 

necessidade de se avaliar os sistemas nutricionais que apresentem melhor resposta 

às condições ambientais (BEZERRA et al., 2009), uma vez que o desempenho 

animal é função da ingestão de MS, das condições ambientais, da qualidade da 

forragem e do potencial genético do animal (VOLTOLINI et al., 2009).  

O NRC (National Research Council), (2007) recomenda a ingestão diária de 

0,570 kg de MS para cordeiros de 20 kg de PV com quatro meses de idade, para 

obter ganho de 100 g/dia. Utilizando os respectivos valores de requerimento de 

energia apresentados pelo NRC (2007), pode-se determinar que um cordeiro de 10 

kg de PV e GMD de 0,250 kg, apresenta requerimento de proteína líquida (PL) de 

55,59 g/dia. Entretanto, para um cordeiro de 30 kg de PV e com o mesmo GMD 

apresenta exigência de PL de 41,01 g/dia. Isto demonstra que, à medida que 

aumenta o peso dos animais, as exigências líquidas de proteína diminuem, pois com 

o aumento do PV, intensifica-se a deposição de gordura e há redução da deposição 

de proteína por unidade de peso vivo adquirido (VALADARES FILHO et al., 2006). 

Em condições brasileiras, Cabral et al. (2008) estimaram por meio de 

equações, que animais em confinamento com dietas com pelo menos 30% de 

concentrado e 20 kg de PV com GMD de 150 e 350 g/dia,  necessitam de CMS e PB 

de 4,04 e 4,72% e 99 e 173 g/dia, respectivamente.  
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Carvalho (1998) estimou valores de exigências líquidas de proteína de 36,04 

g/dia para GMD de 250 g/dia para machos inteiros de 30 kg PV. Entretanto, Cabral 

et al. (2008) determinaram valores de 44,85 g/dia para cordeiros com mesmo PV e 

GMD e o NRC (2007) valores de exigências de 41,01 g/dia. Quando se considera a 

exigência de PB para cordeiros com 30 kg PV e GMD de 0,250 kg sob condições 

brasileiras, Cabral et al. (2008) sugerem consumo de 150,6 g/dia. 

Pode-se verificar que pelas equações do AFRC (1993), para machos (inteiros 

e castrados) e fêmeas, com pesos vivos de 20 e 30 kg e GMD de 0,200 kg, valores 

para exigências líquidas de proteína, respectivamente, de 28,04 e 26,65 g para os 

machos e 24,84 e 22,69 g para as fêmeas. 

Quando se considera a exigência de CMS (kg/dia) e CMS (% PV) para 

cordeiros com 30 kg PV e GMD de 0,250 kg sob condições brasileiras, Cabral et al. 

(2008) sugerem  1,07 kg/dia e 3,58 % PV, respectivamente. 

Souza et al. (2010) obtiveram GMD (ganho médio diário) de 73 g utilizando 

pastagem de Tifton 85 sem suplementação, e ganhos de 0,095, 0,130 e 0,164g com 

suplementação de 0,66%, 1,33 % e 2 % do peso corporal tendo o suplemento teores 

de 24,4% de PB e 76,5% de NDT, visando ganhos de 200 g animal-1 dia-1 na maior 

dose de suplemento oferecida (NRC, 2007).  

Carvalho et al. (2006), avaliaram diferentes proporções de suplemento 

concentrado (1 a 2,5% do peso corporal) para a terminação de cordeiros Texel, 

mantidos em pastagens de Tifton 85 e observaram ganhos médios diários que 

variaram de 140 a 194 g animal/ dia. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

O projeto foi conduzido no Setor de Ovinocultura do Instituto Federal do 

Espírito Santo (IFES), Campus de Alegre, situado no distrito de Rive/Alegre-ES, 

coordenadas (20°45’30’’ Sul, 41°27’23’’ Oeste e altitude de 138 metros) no período 

de 18 de outubro de 2012 a 31 de janeiro de 2013. Os dados climáticos do período 

experimental e dos períodos de coleta dos dados, apresentados na Figura 1, foram 

obtidos na Estação Meteorológica Automática de Alegre, localizada a cerca de 1000 

m da área experimental. 

 

 

Figura 1. Umidade Relativa (UR), Temperatura Máxima (Tº Máx), 

Mínima (T° Min) e Média (T° Média) durante o período experimental. 

 

Foram utilizados 24 cordeiros desmamados da raça Santa Inês não 

castrados com PV inicial de 20,99 kg ± 3,62 kg, distribuídos em delineamento 

inteiramente casualizado com quatro tratamentos (0,0; 0,66; 1,33 e 2,0% do PV em 

concentrado) e seis animais por tratamento. O período experimental teve duração 

de 98 dias (25/10/2012 a 31/01/2013), sendo os primeiros 14 dias destinados à 

adaptação dos animais às novas condições de ambiente, manejo e alimentação. 

Durante todo o período experimental o ambiente foi mantido com iluminação 

artificial à noite. Os cordeiros foram divididos em quatro grupos ao acaso e alojados 

em baias coletivas de 12m² cada, em aprisco coberto, com área de 2,0 m²/animal e 
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piso de terra batida com uma camada de 10 cm de maravalha de madeira, providas 

de comedouro, bebedouro e saleiro. 

As dietas experimentais foram constituídas de suplemento concentrado com 

20% de PB e 73,8% de NDT, conforme o NRC (2007), e feno de Tifton 85 (Cynodon 

dactylon), estabelecido em área irrigada no Setor de Bovinocultura do Instituto 

Federal do Espírito Santo (IFES), Campus de Alegre, mediante adubação de 

cobertura (65 kg/ha de N, 0,0 kg/ha de P2O5 e 90 kg/ha de K2O aplicados em dose 

única). O cultivar foi cortado aos 45 dias de rebrota, no início da primavera de 2012, 

pré-seco a campo e enfardado.  

Também foi fornecido à vontade para todos os animais suplemento mineral 

Ovinofós®** com minerais orgânicos (suplemento mineral pronto para uso da 

Tortuga® - Linha de nutrição para ovinos) e água. O suplemento concentrado foi 

fornecido uma vez ao dia pela manhã (7h00min) em comedouro coletivo, sendo 

constituído por farelo de soja, milho, farelo de trigo, premix de ovino e calcário 

calcítico. A proporção dos ingredientes utilizados na formulação do suplemento 

concentrado e a composição química e digestibilidade in vitro da matéria seca do 

volumoso e do concentrado estão contidos na Tabela 1. 

 

Tabela 1- Proporções dos ingredientes utilizados na formulação do concentrado e 
composição química (MS, PB, FDN e FDA) e digestibilidade in vitro da matéria seca 
(DIVMS) do feno de Tifton 85 e do concentrado. 

Composição Alimentar % na MS 

Farelo de Milho 61,7 

Farelo de Soja 45% 31,8 

Farelo de Trigo 5,0 

Calcário 1,0 

Premix Ovinos* 0,5 

Composição Química Feno Tifton 85 Concentrado 

MS (%) 91,87 87,61 
PB (% MS) 15,23 20,02 
FDN (% MS) 64,97 13,75 
FDA (% MS) 33,74 5,33 
DIVMS (% MS) 62,16 90,00 

*Vitamina A (mín) = 1000000 UI; Vitamina D3 (mín) = 250000UI; Vitamina E (mín) = 2500 UI; BHT = 
500 mg; Magnésio (mín) = 15 g; Enxofre (mín) = 25 g; Ferro (mín) = 10 g; Cobre (mín) = 2000 mg; 
Cobalto (mín) = 50 mg; Iodo (mín) = 150 mg; Manganês (mín) = 7000 mg; Zinco (mín) = 10 g; Selênio 
(mín) = 120 mg. 
** Cálcio - 120,00g; Fósforo - 87,00g; Sódio - 147,00g; Enxofre - 18,00g; Cobre - 590,00mg; Cobalto - 
40,00mg; Cromo - 20,00mg; Ferro - 1.800,00mg; Iodo - 80,00mg; Manganês - 1.300,00mg; Selênio - 
15,00mg; Zinco - 3.800,00mg; Molibdênio - 300,00mg; Flúor (máx.) - 870,00mg; Solubilidade do 
Fósforo (P) em Ácido Cítrico a 2% (min.) - 95,00 %. 
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Diariamente todos os comedouros e bebedouros foram higienizados. O 

volumoso, feno de capim Tifton 85 (Cynodon spp.), triturado em máquina forrageira, 

foi fornecido à vontade de forma a permitir 10% de sobras, durante toda a fase 

experimental, duas vezes ao dia, às 7h00min e às 15h00min. Para corrigir os níveis 

do concentrado ofertado, os animais foram pesados em intervalos de 14 dias, 

adotando-se jejum de 16 horas. 

O período de adaptação às baias e às dietas foi de 14 dias, durante o qual os 

animais foram vacinados contra clostridiose (Covexin 10®), vermifugados por via 

oral (Valbazen® 10 Cobalto) após realização da contagem de ovos por grama de 

fezes (OPG), de acordo com a metodologia descrita por Ueno e Gonçalves (1998). 

Além disso, foi necessário realizar tratamento para controle da coccidiose, através 

da aplicação por via oral e em dose única de coccidicida (Baycox® Ruminantes).  

O desempenho dos animais foi determinado mediante as pesagens realizadas 

no final de 14 dias, sempre às sete horas da manhã após jejum de 16 horas de 

sólidos. O ganho de peso total (GPT) foi determinado de acordo com a equação 

(SOUZA, 2010): GPT = PCF – PCI, sendo: PCF = peso corporal final e PCI = peso 

corporal inicial. Já o ganho médio diário foi obtido dividindo-se o valor de GPT pelo 

período em avaliação (84 dias). O peso corporal final foi o peso obtido na última 

pesagem.  

O consumo de matéria seca total foi estimado por meio da equação: CMST = 

PFT/ (1-DIVMS), sendo: CMST = consumo de matéria seca total, PFT = produção de 

fezes total e DIVMS = digestibilidade in vitro da matéria seca. A PFT foi obtida por 

meio da administração de LIPE® em 20 animais, sendo 5 por tratamento durante 6 

(seis) dias, fornecida em dois períodos no 35º ao 40º dia do período experimental e 

repetida no 77º ao 82º dia do período experimental, em dose única, por via oral, com 

auxílio de uma seringa pistola dosadora de vermífugo na quantidade de 250 mg/dia 

diluído em 5 ml de água, sendo que, após a aplicação foi novamente preenchida 

com igual volume para limpeza do cilindro e novamente aplicada, sempre no mesmo 

horário (às 12h00 min), (adaptado de GODOI et al., 2009).  

Para caracterização do alimento fornecido aos cordeiros, o volumoso e o 

concentrado foram amostrados durante oito dias consecutivos por baia experimental 

em dois períodos (34º ao 41º e 76º ao 83º do experimento), concomitante às 

avaliações de consumo. As amostras obtidas foram conservadas a -15ºC para 
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formar uma amostra composta por tratamento e por período (FERREIRA et al., 

2009). 

Posteriormente, todas as amostras foram descongeladas em temperatura 

ambiente, secas em estufa de ventilação forçada a 55ºC, por 72 horas, processadas 

em moinho de facas tipo Willey com peneira de malha de 1 mm, acondicionadas em 

fracos hermeticamente fechados, previamente identificados, e encaminhadas para o 

Laboratório da Embrapa Gado de Leite (Juiz de Fora- MG) para análise dos teores 

de MS, PB e fibra em detergente neutro (FDN), de acordo com metodologia proposta 

por Silva e Queiroz (2002), e digestibilidade in vitro da MS (DIVMS), conforme Tilley 

e Terry (1963).  

A partir do terceiro dia de administração da LIPE®, foram coletadas 

manualmente e direto da ampola retal dos animais, amostras de fezes sempre no 

mesmo horário (13h00min). As amostras de fezes de cada animal foram 

identificadas e congeladas a -15°C durante o período de coleta. Após o período de 

coleta, as fezes foram descongeladas a temperatura ambiente, homogeneizadas e 

encaminhadas ao Laboratório de Bromatologia do Centro de Ciências Agrárias da 

Universidade Federal do Espírito Santo (CCA-UFES), e, a partir daí foram pré-

secadas a 55°C durante 72 horas, moídas em moinho de facas tipo Willey com 

peneira de malha 1,0 mm, e, novamente retornaram a estufa para a obtenção da 

matéria seca a 105°C (SILVA; QUEIROZ, 2002). As amostras de fezes foram 

acondicionadas em frascos plásticos hermeticamente fechados, etiquetados e 

enviadas para o Departamento de Química do Instituto de Ciências Exatas da UFMG 

para estimativas da produção fecal (PF) através de espectrômetro de infravermelho, 

com utilização da fórmula: PF = (Quantidade de LIPE® administrada/concentração 

do LIPE nas fezes) * 100. A LIPE® foi analisada no Laboratório de Nutrição Animal 

da EV/UFMG, em espectrofotômetro com detector de luz no espectro do 

infravermelho (FTIV), modelo Varian 099-2243. As amostras de fezes secas e 

moídas a 2 mm foram pastilhadas com brometo de potássio (KBr) e a concentração 

da LIPE, conforme metodologias descritas por Saliba (2005).  

Os valores de produção fecal (PF) com o indicador foram obtidos pela razão 

logarítmica das bandas espectrais entre os comprimentos de onda λ1 (1050 ηm) e 

λ2 (1650 ηm) , a partir das equações relacionadas a seguir, segundo Lanzetta et al. 

(2009): 
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PF na MS (g) = Concentração de LIPE® fornecido (g) x 100, em que: 

                                                     Ai        .       

                                                                     MS total 

 

Sendo que: PF = produção fecal, em gramas; Ai : relação logarítmica das 

intensidades de absorção das bandas dos comprimentos de onda a 1.050 cm 

1/1.650cm-1; MS total: matéria seca total. 

 

Ai foi obtido pela relação: 

 

Ai = A1.050 , em que: 

      A1.650 

  

A = log I0 de modo que: I0 > intensidade; I < intensidade. 

             I 

Deste modo, o CMS foi estimado com base nos valores da PF diária dos 

animais e da DIVMS da dieta (CARVALHO et al., 2007). 

 

CMS (g/dia) = PF diária (g/dia)  

                          1 – DIVMS 

 

O consumo diário de MS em percentagem do peso vivo (PV, %) e em gramas 

por unidade de peso metabólico (PM, g/kg PV0,75) foi obtido pelas seguintes 

equações: 

 

CMS (%PV) = (CMS) x 100                    CMS (g/kg PV0,75) = (CMS)  

                          PV                                                                  PV0,75 

 

As variáveis consumo de FDN (CFDN) e de PB (CPB) na MS foram obtidas a 

partir dos teores de suas frações presente nas dietas. 

A análise para consumo das variáveis CMS, CFDN e CPB foi realizada por 

meio de regressão. Em relação às avaliações foi realizada análise estatística 

utilizando-se a média dos resultados obtidos nas duas avaliações. Os dados foram 
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submetidos à análise de variância (p>0,05) e as médias estudadas por meio de 

regressão, utilizando-se o teste t (p>0,05), pelo procedimento estatístico SAS (2001). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Os resultados encontrados na Tabela 2 evidenciaram que o modelo linear foi 

o que melhor se ajustou aos dados de CMS em função dos níveis de concentrado 

presentes nas dietas, quando expressos em g/dia, % de PV e g/kg PV0,75. 

 

Tabela 2 - Consumo médio diário de matéria seca (CMS), consumo médio diário de 
fibra em detergente neutro (CFDN) e consumo médio diário de proteína bruta (CPB) 
em cordeiros mestiços da raça Santa Inês, em função dos níveis de concentrado na 

dieta, média de duas avaliações com LIPE® (34º ao 41º dia e do 76º ao 83º dia). 

Variável Níveis de Concentrado Equação R2 CV  

  0,0 0,66 1,33 2,0 Regressão   (%) 

 Consumo (g/dia)    

CMS   683,1 812,99  973,27  1120,2 Ŷ= 677,32 + 220,68X    0,87  5,24 

CFDN  443,86 443,66  445,34  436,13  Ŷ= 442,25  0,45 1,34 

CPB  104,05 131,73  165,72  197,91   Ŷ= 102,65 + 47,32X 0,88 6,81 

 Consumo (%PV)     

CMS 2,90  3,31  3,66  4,06  Ŷ= 2,91 + 0,57X   0,41 13,38 

CFDN 1,88  1,81  1,70  1,58  Ŷ = 1,74   0,41 17,84 

CPB 0,44 0,53  0,62  0,71  Ŷ= 0,44 + 0,14X  0,62 12,31 

 Consumo (g/kg PV0,75)     

CMS 63,70  73,45  82,83  92,57   Ŷ= 63,78 + 14,39X 0,66 9,12 

CFDN 41,39  40,18  38,30  36,59  Ŷ= 39,11 0,41 13,19 

CPB    9,70  11,89  14,07  16,30  Ŷ= 9,70 + 3,29X 0,83 7,99 
PV – peso vivo; PV

0,75
 – peso metabólico; CV – coeficiente de variação; R

2
 – coeficiente de 

determinação. 

 

Resultados de CMS/g/dia (0,925; 0,964; 1,003 e 1,124) foram obtidos por 

Medeiros et al. (2007) estudando quatro níveis de concentrado (20, 40, 60 e 80%) 

sobre o desempenho de ovinos Morada Nova em confinamento  e CMS expresso 

em % PV de (3,63; 3,83; 4,01 e 4,45 %), respectivamente.  

O CMS, expresso em % PV, registrou consumo médio de 3,48% PV, 

considerado adequado para atender às exigências (3,5% PV), preconizada pelo 

NRC (2007) para essa categoria animal, e próximo ao obtido por Urano et al. (2006) 

(3,8, 3,5, 3,4 e 3,5 % PV) avaliando a influência da inclusão do grão de soja (0, 7, 14 

e 21%) na alimentação de cordeiros da raça Santa Inês, respectivamente. Deve-se 

enfatizar que essa resposta, segundo Mertens (1994), pode provavelmente ser 
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explicada por essa variável estar intimamente relacionada ao tamanho e à 

capacidade do trato digestório do animal.  

Souza et al. (2010) trabalhando com ovinos Santa Inês mantidos em pastos 

irrigados de Tifton 85 suplementados com doses crescentes de concentrado (0; 

0,66; 1,33 e 2,00% da matéria seca - MS) em relação ao peso corporal, encontraram 

CMST/Kg/dia de (0,78, 0,82, 0,99 e 1,13) respectivamente, valores muito próximos 

aos encontrados neste trabalho. 

Ainda, segundo o NRC (2007), cordeiros com ganho médio diário de 100 g 

necessitam de um CMS de 0,570 kg, equivalente a 2,85 % PV. Esses valores de 

desempenho e consumo estão compatíveis aos encontrados neste trabalho (0,073 

g/dia; 0,683 kg e 2,9 % PV), respectivamente.  

Santos (2010) trabalhando com ovinos da raça Santa Inês exclusivamente em 

pastagem de capim Marandu aos 22 e 36 dias de idade de rebrota obteve consumo 

de MS de 2,99 a 2,66 % PV, respectivamente, com consumo médio de 2,83 % PV, 

valores de consumo muito próximos aos encontrados neste trabalho no tratamento 

com zero de inclusão de concentrado 2,9 % PV. 

O CPB, expresso em g/dia, % PV e g/kg PV0, 75, apresentaram 

comportamento semelhante ao do CMS, decorrente dos maiores níveis de 

concentrado e, consequentemente, do maior aporte deste nutriente. Também para 

CPb, o melhor ajuste dos dados foi conseguido com o modelo linear. Este resultado 

corrobora ao obtido por Cunha et al. (2008), que obtiveram valor médio em % PV de 

185,83 g/dia, em cordeiros Santa Inês alimentados com níveis crescentes de caroço 

de algodão integral (0,0, 20,0, 30,0 e 40,0%),  por Urano et al. (2006), que 

trabalharam com grãos de soja na dieta e observaram ingestão média diária de 

183,7 g/dia, e por Medeiros et al. (2007) estudando quatro níveis de concentrado, 

obteve CPB variando de 0,164 g/dia a 0,208 g/dia, com média de 0,1845 g/dia, 

próximos ao valor médio encontrado neste trabalho que foi de 150 g/dia. 

 Cabral et al. (2008) sugere para cordeiros com 20 kg de PV, em condições 

brasileiras, um CPB de 137g/dia para ganhos de 250g/dia. Já, o NRC (2007) sugere 

que o CPB para cordeiros em crescimento deve ser de 156 g/dia, valor próximo foi 

obtido neste experimento a partir da inclusão de 1,33% do PV em alimento 

concentrado (165,72g/dia) com ganhos de 0,157 g/dia, com ganho de peso de 0,157 

g/dia. 
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Em relação ao CFDN, nenhum modelo de regressão se ajustou aos dados 

observados nesta pesquisa, para as diferentes formas de expressão (g/dia, %PV e 

g/kg PV0, 75). Entretanto, o consumo dos constituintes da parede celular (CFDN) , 

quando expresso em g/dia, mostrou valores semelhantes até o terceiro nível de 

concentrado, com pequena redução no nível de 2%. Essa resposta pode ser em 

função da inclusão do concentrado, atribuída à redução dessas frações na MS total 

da dieta e aumento da digestibilidade.  

Resultados para o CFDN médio (413,76 g/dia) foi descrito por Fontenele et al. 

(2011), que trabalharam com diferentes níveis de energia metabolizável (2,08; 2,28; 

2,47 e 2,69 Mcal de EM/kg de matéria seca), na dieta de cordeiros da raça Santa 

Inês e Medeiros et al. (2007) com CFDN médio (0,453 g/dia) estudando quatro 

níveis de concentrado, próximos ao encontrado no presente estudo (0, 442 g/dia).  

Ao avaliar os valores de R2 apresentados na Tabela 2 observou-se maior 

relação entre os níveis de concentrado com o CMS e o CPB. Isto significa que 87% 

de toda a variação em consumo de MS e de PB, expressos em g/dia, é devida ao 

aumento nos níveis de concentrado. 

O CMS, CFDN e o CPB nas duas avaliações ( do 34º ao 41º dia e do  76º ao 

83º dia), expressos em g/dia (Tabela 3) foram influenciados pelas avaliações, com 

maiores valores observados na segunda avaliação. 

 

Tabela 3 - Consumo médio diário de matéria seca (CMS), consumo médio diário de 
fibra em detergente neutro (CFDN) e consumo médio diário de proteína bruta (CPB) 

em cordeiros mestiços da raça Santa Inês, em duas avaliações com LIPE® (do 34º 

ao 41º dia e do 76º ao 83º dia). 

Variável 
Consumo (g/dia) Consumo (%PV) Consumo (g/kg PV0, 75) 

Aval. 1 Aval. 2 Aval. 1 Aval. 2 Aval. 1 Aval. 2 

CMS 856,24 938,63 3,72 3,25 81,19 75,09 
CFDN 433,76 450,74 1,89 1,60 41,48 36,74 
CPB 141,87 157,83 0,61 0,54 13,42 12,56 

 

De acordo com Forbes (1995), esse aumento no consumo diário de MS e, 

consequentemente, de outras frações (CFDN e CPB) devem-se ao aumento do PV, 

pois animais mais pesados apresentam maior capacidade do trato gastrintestinal e 

necessitam de maior quantidade de nutrientes para mantença. Neste sentido, Pires, 

Silva e Sanchez (2000) e Carvalho, Pires e Silva (2000) encontraram valores 

crescentes para PB à medida que aumentou o PV dos animais.  
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Entretanto, quando expressos em %PV ou g/kg PV0,75, reduz conforme o 

aumento do peso vivo, atribuído a menor superfície corporal relativa (superfície 

corporal/peso vivo) de animais de maior tamanho corporal (Tabela 3), portanto, são 

considerados mais exigentes em nutrientes por unidade de peso metabólico (PM) 

(CABRAL et al., 2008). Assim, esse mesmo autor sugere que para cordeiros com 20 

kg de PV e ganho médio diário 250 g/dia CMS (kg/dia) 0,880 e CMS (%PV) de 

4,38%, e para cordeiros de 30 kg de PV e ganhos diários de 250g, CMS (kg/dia) 

1,07 e CMS (%PV) de 3,58%. 

Deve-se salientar que houve aumento no CMS da primeira para a segunda 

avaliação (Tabela 3), entretanto o consumo (%PV) reduziu, como foi ratificado por 

Cabral et al. (2008) e Brody (1945), uma vez que o CMS expresso em kg/animal/dia, 

aumenta também com o peso vivo, entretanto, quando expresso em porcentagem do 

PV ocorre redução com o aumento do PV dos animais. Isso se deve ao fato de que 

animais com menor tamanho corporal demandam maior quantidade de energia para 

mantença por kg de PV, em decorrência de sua maior superfície corporal relativa e 

da maior presença de tecidos metabolicamente ativos em relação àqueles de maior 

tamanho corporal.  

Cabral et al. (2008) verificaram que na mesma faixa de PV (20 kg), o aumento 

do GMD afeta de forma expressiva o CMS, que variou de 4,04% do PV para animais 

com 20kg de PV e GMD de 0,15kg/animal/dia a 4,72% do PV, para animais com o 

mesmo PV e GMD de 0,35kg/animal/dia, considerando animais alimentados com 

30% de concentrado na dieta de acordo com levantamento de dados dos seguintes 

autores: Alves et al. (2003); Barreto et al. (2004); Camurça et al. (2002); Cardoso et 

al. (2006); Furusho-Garcia et al. (2004); Ítavo et al. (2006); Oliveira et al. (2003); 

Rocha et al. (2004); Rodrigues et al. (2003); Souza et al. (2006); Véras et al. (2005); 

Yamamoto et al. (2005); Zundt et al. (2002); e das seguintes dissertações: Geraseev 

(2003); Gonzaga Neto (2003); Oliveira (2003); Santos (2006). 

Oliveira et al. (1986), encontraram valores de CMS de 1096 g/dia e ganhos de 

peso 92,6 e 106,2 g/dia em cordeiros Morada Nova alimentados com restolho de 

milho e feno de mata pasto (Cassia sericea), respectivamente.  

Na Tabela 4 podem ser observados os consumos totais e de concentrado, os 

pesos inicial e final dos animais, bem como o ganho médio diário e ganho de peso 

total para os tratamentos avaliados. Numericamente houve um aumento do consumo 
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total de matéria seca, de concentrado, do ganho de peso médio e ganho de peso 

total à medida da inclusão de maiores níveis de concentrado à dieta.  

 

Tabela 4 - Desempenho de cordeiros alimentados com feno de Tifton 85 associado a 
níveis crescentes de suplemento concentrado. 

Componente 
                Nível de concentrado (% PV) 

    0  0,66   1,33   2,00 

CMST, g/animal/dia 683,17 812,99 973,27 1120,29 
CMSC, g/animal/dia  0,00 129,82 290,10 437,12 
PCI, kg 22,00 22,52 22,95  22,62 
PCF, kg 28,13 31,81 36,10  37,75 
GMD, k/animal/dia 0,073 0,111 0,157  0,180 
GPT, kg 6,133 9,300 13,150 15,133 

CMS = consumo médio de matéria seca; CMSC = consumo médio de concentrado; PCI = peso 
corporal inicial; PCF = peso corporal final; GMD= ganho médio diário; GPT = ganho de peso total. 

 

Camurça et al. (2002) trabalhando com dietas à base de fenos das gramíneas 

(70%) e concentrado (30%) obteve média de CMS expressos em g/animal/dia de 

911,50, já Gurgel et al. (1992), com cordeiros Morada Nova alimentados com feno 

de leucena e capim-elefante, encontraram CMS de 755 g/animal/dia valores 

próximos aos encontrados na Tabela 4. 

Em relação ao ganho de peso por animal/dia e total pode-se observar acréscimos à 

medida que se aumentou o nível de concentrado na dieta. Diferentes equações de 

regressão foram geradas para ganho de peso médio diário por animal em função 

dos níveis de concentrado na dieta. Em ordem, as equações de regressão linear 

foram: para o tratamento 1 (Ŷ1= 22,000 + 0,073X); tratamento 2 (Ŷ2= 22,517 + 

0,111X); tratamento 3 (Ŷ3= 22,950 + 0,157X) e tratamento 4 (Ŷ4= 22,617 + 0,180X). 

Os valores de β para cada tratamento significam os ganhos de peso vivo médio por 

tratamento, sendo 0,073; 0,111; 0,157 e 0,180 kg/animal/dia para os tratamentos 

com a inclusão de 0,0; 0,66; 1,33 e 2,00% de concentrado, respectivamente. Deve-

se mencionar que os ganhos de peso médio diários dos cordeiros proporcionaram 

ganhos de peso totais de 6,133; 9,300; 13,150 e 15,133 kg/cordeiro e peso total 

acumulado, considerando-se os seis animais de cada tratamento em torno de 36,8; 

55,8; 78,8 e 90,8 Kg, para 0,0; 0,66; 1,33 e 2,0% de concentrado, respectivamente. 

Deve-se ressaltar que os maiores ganhos de peso vivo médios por animal e por 

tratamento foram verificados quando se incluiu à dieta 2% de concentrado. O ganho 

de peso total de cada tratamento seguiu a mesma resposta do ganho por animal, 

sugerindo grande consistência entre as duas variáveis.  
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Em estudos conduzidos por Lira (1990) avaliando cordeiros sem raça definida 

(SRD), alimentados com o capim buffel e com leucena, obteve consumo médio de 

2,63% PV e ganhos de 50g/dia, e Voltolini et al. (2009), trabalhando com ovinos 

mantidos exclusivamente em pastagens de Tifton 85 obtiveram CMS de  628,5 g/dia. 

Assim, entre as dietas avaliadas a suplementação com 2% PV de 

concentrado, foi a que teria potencial de ganhos valor superiores a 250 g/dia de 

acordo com as exigências de CMS para cordeiros com 20 kg que é de 1000 

g/animal/dia (NRC, 2007). Entretanto, esses valores não foram encontrados nesse 

estudo, provavelmente devido à limitação genética dos animais. Além disso, as 

condições ambientais brasileiras diferem bastante das condições ambientais 

americanas (NRC, 2007) e britânicas (AFRC, 1993). No entanto, quando se compara 

os valores de desempenho e consumo de outros trabalhos em condições brasileiras 

com esse tipo de gramínea e de animal os valores encontrados são bastante 

similares.  

Esses ganhos de peso médio diário crescentes são resultados da qualidade 

da dieta ingerida pelos animais à medida que se aumentava o nível de concentrado 

na dieta (CARVALHO et al., 2006; SOUZA et al., 2010). O maior aporte de MS 

decorrente da suplementação com concentrado promoveu maior CMST e, 

consequentemente, possibilitou maior aporte de nutrientes aos animais (SOUZA et 

al., 2010). 

Carvalho et al. (2006), avaliando diferentes doses de suplemento concentrado 

(0; 1; 1,5, 2,0 e 2,5% do PV) para a terminação de cordeiros mantidos em pastagens 

de Tifton 85, observaram ganhos médios diários que variaram de 104, 140, 174, 

177, 194 g animal-1 dia-1, respectivamente, durante 90 dias de avaliação, em 

contrapartida os dados obtidos neste trabalho nas doses 0 e 2 % do PV foram 

respectivamente de 73 e 180 g/dia, valores muito próximos ao encontrados por 

aquele autor. 

Em pesquisas com cordeiros de aproximadamente quatro meses de idade, 

alimentados com dietas que continham acima de 60% de ração concentrada na MS, 

Oliveira et al. (1986) em avaliações com cordeiros Santa Inês alimentados com 

restolho de milho e feno de cunhã (Clitoria ternatea) e feno de mata pasto (Cassia 

sericea), encontraram valores de ganho de peso de 102,1 e 121,8 g/dia, já Garcia et 

al. (2000) avaliando dietas contendo casca de café e concentrado (60 % na MS)  

encontraram  GMD de 166 g/animal. Em estudos com cordeiros Santa Inês x Crioula 
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alimentados com feno de cunhã e concentrado, Barros et al. (1997) obtiveram ganho 

de peso de 141,55 g/dia. Bett et al. (1999) e Bueno et al. (2000), obtiveram ganhos 

de peso acima de 200 g/dia com cordeiros oriundos de cruzamento industrial e 

Suffolk.  

Deve-se salientar que os menores ganhos de peso durante o experimento, 

foram observados logo após a administração da LIPE, nas duas datas de avaliação, 

devido provavelmente ao estresse provocado pela manipulação do indicador e dos 

animais. Essa ocorrência foi maior nos animais dos tratamentos em que a dieta 

continha os menores níveis de concentrado, embora apenas dois animais tenham 

sido afetados, um no primeiro e outro no segundo tratamento, quando apresentaram 

pequena perda de peso; os demais cordeiros apenas reduziram seus ganhos. 

Ressalta-se que, em curto espaço de tempo, os animais se recuperaram, sem 

comprometer o seu ritmo de desempenho e que, após a segunda aplicação do LIPE, 

devido à adaptação dos animais, a redução de peso dos animais foi imperceptível.  

É reconhecida a capacidade estressante de certas práticas, principalmente 

em cordeiros, conforme relatado por vários pesquisadores. Dependendo da 

intensidade do estresse, ocorrerá uma série de efeitos no metabolismo do animal 

que alteram o seu comportamento e bem-estar (SILANIKOVE, 2000). Os prejuízos 

surgirão em decorrência de alterações no metabolismo (STARLING et al., 2005), na 

ingestão e na digestão de alimentos, afetando o desempenho (NEIVA et al., 2004) e 

a reprodução animal (MARAI et al., 2007). 

Deve-se considerar que novas propostas de pesquisas devem ser realizadas 

incluindo-se estudos do rendimento da carcaça usando-se animais geneticamente 

superiores e de cruzamentos industriais que apresentem maior potencial produtivo, 

bem como de avaliação econômica do uso de níveis crescentes de concentrado à 

dieta.  
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5. CONCLUSÕES 

 

 

Os níveis de inclusão de concentrado na dieta evidenciaram aumento nos 

consumos de matéria seca e de proteína bruta e semelhança nos consumos de 

FDN. 

O aumento nas proporções de suplemento concentrado possibilitou maiores 

ganhos de peso por animal e total quando se incluiu à dieta 2% de concentrado em 

relação ao peso vivo.  

Há uma relação consistente entre o desempenho e o consumo animal nos 

tratamentos avaliados. 
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6. COMITÊ DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS 

 

 

Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA – 

UFES) sob protocolo 078/2012, estando de acordo com os princípios éticos da 

experimentação animal. 
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