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RESUMO GERAL 
 

Objetivou-se com este trabalho avaliar as características nutricionais do 

farelo do mesocarpo de babaçu (FMB) em dietas de ruminantes, caracterizando o 

seu efeito sobre o consumo de nutrientes, desempenho produtivo, características 

da carcaça e da carne de bovinos confinados. No experimento 1 foram utilizados 

20 ovinos machos castrados para determinação do consumo e da digestibilidade 

aparente da matéria seca (MS) e nutrientes de dietas contendo FMB em 

substituição à silagem de capim elefante (0; 21; 38; 62 e 78%), em delineamento 

experimental inteiramente casualizado. No experimento 2 foram avaliados níveis 

de substituição do milho por FMB (0%; 15%; 50%; 75% e 100%) sobre o 

desempenho produtivo, comportamento ingestivo, características da carcaça e da 

carne, e degradabilidade da dieta de 30 tourinhos confinados recebendo 80% de 

concentrado na dieta total. Os animais foram confinados individualmente por 84 

dias, distribuídos em delineamento experimental inteiramente casualizado com 

seis repetições. As amostras dos concentrados, FMB e silagem foram incubadas 

no rúmen em sacos de TNT por 0; 4; 8; 12; 24; 48; 72 e 96 horas, para avaliação 

da cinética de degradação ruminal da MS, fibra em detergente neutro (FDN) e 

fibra em detergente ácido (FDA). No experimento de digestibilidade aparente com 

ovinos, os consumos de MS, proteína bruta (PB), e FDN não foram influenciados 

pelas dietas experimentais, enquanto o consumo de nutrientes digestíveis totais 

(NDT) teve comportamento quadrático, com ponto de máximo consumo em % PV 

em 37,3% de substituição da silagem. A digestibilidade aparente da FDN e PB 

foram reduzidas na medida em que o FMB aumentou nas dietas, e a 

digestibilidade da MS e carboidratos não fibrosos (CNF) tiveram comportamento 

quadrático. A degradabilidade potencial da MS das dietas do experimento 2 foi 

respectivamente, 88,64; 84,50; 79,84; 72,45; 67,93 e 58,22% para as dietas com 

0; 25; 50; 75 e 100% de substituição. A degradabilidade efetiva da MS das dietas 

contendo FMB em substituição ao milho foram semelhantes à dieta 0% na taxa de 

passagem de 5% por hora, e superiores a esta na taxa de 8% por hora. O 

consumo de MS dos bovinos confinados aumentou em 0,026 kg/dia para cada 

ponto percentual de FMB que substituiu o milho. Também houve aumento linear 
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do consumo de FDN, FDA e PB. O consumo de NDT não foi influenciado pelas 

dietas, com média de 6,02 kg/dia. O peso final (476,82 kg) e ganho médio diário 

(1,55 kg/dia) não foram afetados pelas dietas experimentais, contudo, a eficiência 

alimentar decresceu. A substituição do milho por FMB aumentou o tempo de 

alimentação dos animais, no entanto não influenciou os tempos despendidos em 

ócio e ruminação. Os pesos das carcaças quente e fria, e o rendimento de 

carcaça quente diminuíram linearmente em 230 g, 250 g e 0,032%, 

respectivamente, para cada ponto percentual de substituição do milho. A 

espessura de gordura subcutânea apresentou comportamento quadrático, com 

ponto de máxima em 33,3% de substituição de milho por FMB. O rendimento do 

traseiro especial não foi afetado (73,22%), porém na medida em que se elevou o 

nível de FMB houve decréscimo na espessura do coxão, escore muscular e 

compacidade da carcaça. A força de cisalhamento da carne teve acréscimos de 

44 gramas/cm3 para cada ponto percentual de substituição.  

 

Palavras chave:  biocombustível, fibra em detergente neutro, ganho de peso, 

maciez, rendimento de carcaça, subproduto, taxa de passagem 
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CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

 

1.1 – Introdução  
 

O Brasil como produtor de carne bovina é conhecido mundialmente 

pela sua produção extensiva. Em especial, a região Norte tem sido 

caracterizada por baixos índices produtivos e criação essencialmente 

exploratória. Contudo, em função das pressões ambientais para redução das 

áreas de desmatamento e melhor aproveitamento da terra, incidente 

principalmente na região Amazônica, têm-se iniciado adoção de tecnologias 

que visam a intensificação da bovinocultura de corte. 

Dentre as principais técnicas que podem ser adotadas a prática da 

terminação em confinamento se destaca, e tem como principais vantagens a 

melhoria de índices produtivos como taxa de desfrute e taxa de abate, com 

redução da idade de abate, que reflete diretamente na melhoria qualidade da 

carne. Porém, apesar do crescimento do número de confinamentos em todo 

país, segundo o ANUALPEC (2010), apenas 7,4% do rebanho nacional foi 

terminado em confinamento no ano de 2010. Dentre os principais limitantes do 

uso do confinamento está o elevado custo de produção, em que se excluindo o 

preço do animal, o custo com a alimentação pode representar mais de 70% do 

custo total (PACHECO et al., 2006). Além disso, as variações de mercado nos 

preços dos alimentos e incertezas quanto ao valor de comercialização do boi 

gordo fazem com que o confinamento seja uma atividade de risco e exige 

maior capacidade gerencial e planejamento por parte do produtor. 

Para PACHECO et al. (2006) a disponibilidade e o custo dos 

alimentos a serem utilizados na formulação de dietas para explorações 

intensivas são cruciais para obtenção de sucesso e melhor rentabilidade. A 

baixa disponibilidade de grãos e farelos a serem utilizados na alimentação 

animal na região Norte muitas vezes inviabiliza a atividade de confinamento, 

uma vez que a produção de grãos é incipiente, havendo necessidade da 

importações de outras regiões do país, o que torna o produto mais caro, 

principalmente em função do frete. A busca por alimentos regionais e com 
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logística mais favorável é constante por parte dos produtores, no intuito de 

reduzir os custos de produção e melhorar a margem de lucro da atividade.  

Neste cenário, o uso de subprodutos agroindustriais tem ganhado 

espaço, tornado-se objeto de estudo para avaliação dos reais potenciais 

produtivos na para alimentação animal (RESTLE et al., 2004; ABRAHÃO et al., 

2005; NEIVA et al. 2005; MIOTTO et al., 2009). O farelo do mesocarpo de 

babaçu é um subproduto encontrado nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. 

Este subproduto é originado do processamento do fruto da palmeira do babaçu 

(Orbygnya sp.) para retirada do óleo de sua amêndoa, utilizado, entre outras 

coisas, para a produção de biodiesel. 

Segundo dados do IBGE (2004), a produção de amêndoas de 

babaçu no Brasil chegou em 2003 a 113.395 toneladas, sendo o Maranhão, o 

Piauí e o Tocantins os estados mais importantes na sua produção. O Ministério 

da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) avalia que a superfície total 

de babaçu é de aproximadamente 13,4 milhões de hectares, supondo-se 

produção anual de 20.153 bilhões de cocos (IBGE, 2004). O fruto do babaçu é 

um dos principais produtos do extrativismo no Brasil, responsável pela 

sobrevivência e manutenção da renda de milhares de famílias. Segundo 

relatório apresentado por CARVALHO (2007), apenas no estado do Maranhão 

a extração de sua amêndoa envolve o trabalho de mais de 300 mil famílias, em 

especial mulheres acompanhadas de seus filhos, as chamadas “quebradeiras 

de coco”. Com a instalação de indústrias de processamento nas regiões de 

incidência do babaçu, o trabalho de coleta e separação do coco é feito por 

populações nativas, que têm nesta atividade sua renda integral ou 

complemento desta.  

É importante ressaltar que apenas cerca de 7% do peso do coco 

corresponde à amêndoa, de onde é retirado o óleo, enquanto o restante é 

caracterizado como resíduo. Aproximadamente 16% de seu peso total 

corresponde à porção do mesocarpo (TOBASA, 2011), que tem como principal 

característica o considerável teor de amido, de 52% (PAVLAK et al., 2007). Em 

função do conteúdo de amido, o farelo do mesocarpo vem sendo utilizado por 

produtores da região como alimento suplementar na dieta de bovinos, 
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principalmente devido à sua disponibilidade e preço favorável, em algumas 

épocas do ano chega a custar o equivalente a 35% do preço praticado para o 

milho. Contudo, o farelo do mesocarpo de babaçu vem sendo utilizado sem 

nenhuma caracterização nutricional ou recomendação técnica, já que raros 

estudos são encontrados na literatura que respaldem seu uso e valor nutritivo 

(SILVA, 2008; GUIMARÃES, 2010). Com vistas ao melhor aproveitamento do 

farelo do mesocarpo de babaçu, é importante que se conheça com detalhes 

sua composição química, valor nutritivo e impactos no desempenho, na 

qualidade da carcaça e da carne, para que se exerça o efetivo aproveitamento 

deste material.  

Com este trabalho objetivou-se avaliar as características nutricionais 

do farelo do mesocarpo de babaçu na alimentação de ruminantes, além de 

seus efeitos sobre o desempenho, características da carcaça e da carne de 

bovinos terminados em confinamento. 

  



 

 

1.2 - O babaçu

 

A planta do babaçu (

extensa área do Brasil (Figura 1), presente em

cerrado, além de crescer e dominar áreas de desmatamento, capoeira e 

pastagens, ocorrendo em climas que vão do 

úmido com ligeiro déficit hídrico. 

região Nordeste, Norte e Centro Oeste, com destaque especial para a região 

Nordeste que detém a maior produção de amêndoas e a maior área ocupada 

com cocais (CARVALHO, 2007)

 

Figura 1  – Planta do babaçu (

com presença de palmeiras de babaçu.

Além da importância do extrativismo na renda das populações 

nativas, do seu fruto é extraído o “l

na alimentação humana

utilizado na alimentação além de ser industrialmente empregado para a 

produção de cosméticos e outros produ

por combustíveis renováveis e ecologicamente corretos, o óleo extraído da 

amêndoa do babaçu po

 

O babaçu  

A planta do babaçu (Orbygnia sp.) é uma palmeira que ocorre em 

extensa área do Brasil (Figura 1), presente em florestas primitivas, matas e 

cerrado, além de crescer e dominar áreas de desmatamento, capoeira e 

ocorrendo em climas que vão do semi-árido tropical ao tropical 

úmido com ligeiro déficit hídrico. Os babaçuais brasileiros concentram

região Nordeste, Norte e Centro Oeste, com destaque especial para a região 

Nordeste que detém a maior produção de amêndoas e a maior área ocupada 

(CARVALHO, 2007). 

Planta do babaçu (Orbygnia sp.): A) palmeira; B) área

com presença de palmeiras de babaçu. 

 

Além da importância do extrativismo na renda das populações 

nativas, do seu fruto é extraído o “leite”, semelhante ao leite de co

na alimentação humana (Figura 2). O óleo extraído de sua amêndoa é também 

utilizado na alimentação além de ser industrialmente empregado para a 

produção de cosméticos e outros produtos. Na atual corrida pela descoberta 

por combustíveis renováveis e ecologicamente corretos, o óleo extraído da 

amêndoa do babaçu pode ser transformado em biodiesel. 

A 

4 

é uma palmeira que ocorre em 

primitivas, matas e 

cerrado, além de crescer e dominar áreas de desmatamento, capoeira e 

árido tropical ao tropical 

s babaçuais brasileiros concentram-se na 

região Nordeste, Norte e Centro Oeste, com destaque especial para a região 

Nordeste que detém a maior produção de amêndoas e a maior área ocupada 

 

: A) palmeira; B) área de pastagem 

Além da importância do extrativismo na renda das populações 

eite”, semelhante ao leite de coco, utilizado 

amêndoa é também 

utilizado na alimentação além de ser industrialmente empregado para a 

atual corrida pela descoberta 

por combustíveis renováveis e ecologicamente corretos, o óleo extraído da 

B 



 

 

O fruto do babaçu apresenta quatro par

aproveitamento: o epicarpo, o endocarpo, a amêndoa e 

corresponde a aproximadamente 16,0% do peso total do fruto

Segundo PAVLAK et al. (200

todos os constituintes da casca do babaçu (epicarpo, mesocarpo e endocarp

tem aproveitamento econômico

combustíveis, álcoois, gases condensáveis, alimento para animais, entre 

outros. 

 

Figura 2  – Fruto do babaçu (coco): A) cacho de co

 

O farelo do

epicarpo pelo processo de extração mecânica rea

coco, chamado de pelagem, processo que precede a serragem do coco para 

extração das amêndoas. Após a extração

do mesocarpo e epicarpo por meio de peneiras com furos de diâmetros 

variados. Após este pro

mesocarpo já isento de impurezas. O f

moagem (SILVA, 2008), e consiste em um 

chegando a ser pulverulento.

O mesocarpo do 

CARVALHO (2007), o amido pode representar cerca de 60% do mesocarpo

 

O fruto do babaçu apresenta quatro partes passíveis de 

o epicarpo, o endocarpo, a amêndoa e o mesocarpo

corresponde a aproximadamente 16,0% do peso total do fruto

Segundo PAVLAK et al. (2007), em métodos industriais de processamento

todos os constituintes da casca do babaçu (epicarpo, mesocarpo e endocarp

tem aproveitamento econômico essencialmente na produção de carvões, 

combustíveis, álcoois, gases condensáveis, alimento para animais, entre 

 

Fruto do babaçu (coco): A) cacho de cocos na palmeira; B) frutos 

caídos dos cachos. 

O farelo do mesocarpo é oriundo da retirada do mesocarpo e 

epicarpo pelo processo de extração mecânica realizado na industrialização do 

co, chamado de pelagem, processo que precede a serragem do coco para 

extração das amêndoas. Após a extração, é realizada a separa

do mesocarpo e epicarpo por meio de peneiras com furos de diâmetros 

variados. Após este processo de separação, procede-se a

mesocarpo já isento de impurezas. O farelo do mesocarpo é obtido pela

moagem (SILVA, 2008), e consiste em um produto de granulometria

chegando a ser pulverulento. 

O mesocarpo do babaçu é a porção amilácea do co

CARVALHO (2007), o amido pode representar cerca de 60% do mesocarpo

A 

5 

tes passíveis de 

o mesocarpo, que 

corresponde a aproximadamente 16,0% do peso total do fruto (Figura 3). 

m métodos industriais de processamento, 

todos os constituintes da casca do babaçu (epicarpo, mesocarpo e endocarpo) 

essencialmente na produção de carvões, 

combustíveis, álcoois, gases condensáveis, alimento para animais, entre 

 

cos na palmeira; B) frutos 

mesocarpo é oriundo da retirada do mesocarpo e 

lizado na industrialização do 

co, chamado de pelagem, processo que precede a serragem do coco para 

é realizada a separação mecânica 

do mesocarpo e epicarpo por meio de peneiras com furos de diâmetros 

se a moagem do 

arelo do mesocarpo é obtido pela 

produto de granulometria fina, 

babaçu é a porção amilácea do coco. Segundo 

CARVALHO (2007), o amido pode representar cerca de 60% do mesocarpo, 

B 



 

 

sendo o restante material fibroso. PEIXOTO (1973) encontrou valores de 63% 

de amido para o farelo

Maranhão. Já PAVLAK et al. (2007) verificaram que mesocarpo e epicarpo 

forneceram 63,5% de amido, indicando qu

na composição fisico-

no clima, no solo, na região

variáveis. 

 

Figura 3  – Componentes estrututais do coco babaçu

 

 

1.3  - Uso do farelo do

produção

 

Diante da disponi

regiões adjacentes às indústrias de processamento têm utilizado

alimentação animal, como alimento suplementar ou em dietas como substituto 

a alimentos convencionais, instigando a pesquisa sobre suas características 

nutricionais. 

Em seu estudo

do FMB e verificou elevado teor de fibra em detergente neutro, 45,6%, 

enquanto GUIMARÃES (2010) observou 13,2% de lignina

 

sendo o restante material fibroso. PEIXOTO (1973) encontrou valores de 63% 

o farelo originário do Tocantins, e 73% no originá

PAVLAK et al. (2007) verificaram que mesocarpo e epicarpo 

forneceram 63,5% de amido, indicando que podem ser esperadas m

-química do farelo do mesocarpo em função de alteraçõ

no clima, no solo, na região ou variação nos fatores genéticos, entre outras 

Componentes estrututais do coco babaçu. Adaptado de: TOBASA (2011)

Uso do farelo do  mesocarpo na alimentação de animais de 

produção  

Diante da disponibilidade do subproduto FMB, 

regiões adjacentes às indústrias de processamento têm utilizado

alimentação animal, como alimento suplementar ou em dietas como substituto 

a alimentos convencionais, instigando a pesquisa sobre suas características 

estudo, SILVA (2008) avaliou a composição bromatológica 

e verificou elevado teor de fibra em detergente neutro, 45,6%, 

enquanto GUIMARÃES (2010) observou 13,2% de lignina, além do baixo teor 

6 

sendo o restante material fibroso. PEIXOTO (1973) encontrou valores de 63% 

o do Tocantins, e 73% no originário do 

PAVLAK et al. (2007) verificaram que mesocarpo e epicarpo 

e podem ser esperadas mudanças 

do mesocarpo em função de alterações 

ou variação nos fatores genéticos, entre outras 

 

Adaptado de: TOBASA (2011) 

mesocarpo na alimentação de animais de 

 produtores das 

regiões adjacentes às indústrias de processamento têm utilizado-o na 

alimentação animal, como alimento suplementar ou em dietas como substituto 

a alimentos convencionais, instigando a pesquisa sobre suas características 

composição bromatológica 

e verificou elevado teor de fibra em detergente neutro, 45,6%, 

além do baixo teor 



7 

 

 

 

de proteína bruta de 3,2%. Estas características levariam a classificar o FMB 

como alimento essencialmente volumoso, contudo, pela sua reduzida 

granulometria e seus consideráveis teores de amido, este alimento tem sido 

utilizado em dietas para ruminantes como alimento participante da fração 

concentrada das dietas. 

A inclusão de FMB na dieta de bovinos de corte confinados com 

60% de volumoso substituiu principalmente o milho, elevando o teor de FDN e 

FDA das dietas e reduzindo o teor de carboidratos não fibrosos (CNF) (SILVA, 

2008). GUIMARÃES (2010) avaliaram níveis de inclusão de FMB na silagem de 

capim mombaça e verificaram elevação dos teores de FDN e FDA da silagem 

e, concomitantemente redução dos níveis de proteína da silagem. A silagem 

sem FMB apresentou 5,43% PB, com redução para 4,43% de PB no maior 

nível de inclusão (16% na matéria natural). Conforme o estudo, houve aumento 

do nitrogênio complexado às frações de FDN e FDA, contudo verificou-se que 

o FMB foi eficiente na redução do pH da silagem. 

SILVA (2008) incluiu o FMB em até 60% na dieta de machos bovinos 

em confinamento e não observou alteração no consumo de matéria seca (MS) 

com média de consumo de 9,4 kg de MS/dia, verificando aumentos nos 

consumos de FDN e FDA, com redução nos consumos de CNF, o que não 

influenciou o ganho de peso (1,16 kg/dia) e a conversão alimentar (8,39 kg de 

MS / kg de ganho de peso). Estes resultados sugerem a eficiência da inclusão 

deste alimento em dietas de confinamento, com participações médias de 

concentrado, neste trabalho de 60%. 

Para ovinos alimentados com silagem contendo níveis de inclusão 

de FMB, GUIMARÃES (2010) observou comportamento quadrático do 

consumo de MS e de FDN em percentual do peso vivo, com máximos 

consumos em 13 e 9,4%, respectivamente, de inclusão de FMB na silagem 

(matéria natural). Segundo o estudo, a redução no consumo de MS com adição 

do FMB obtido após o nível ótimo de inclusão pode estar relacionado à 

diminuição do teor da PB das silagens com a adição do FMB, assim como 

pelos teores de NIDN e de NIDA elevados nas dietas com FMB, 

indisponibilizando o nitrogênio aos microrganismos ruminais. 
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Em avaliação da inclusão de FMB na dieta de bezerros machos e 

fêmeas em aleitamento, PEDRICO et al. (2011a) verificaram que a inclusão de 

FMB nos concentrados aumentou linearmente o consumo de MS das fêmeas, 

porém, não afetou o consumo dos machos. O consumo de extrato etéreo (EE) 

dos animais machos diminuiu, uma vez que a inclusão de FMB nas dietas 

reduziu de 2,19% o teor de EE na dieta sem FMB, para 0,82% na dieta com 

36%, ou seja, 2,7 vezes menos conteúdo de EE. PEDRICO et al. (2011b) 

recomendaram a inclusão de até 36% de FMB em concentrados para bezerros 

leiteiros já que sua utilização não afetou o ganho de peso diário dos animais ou 

o padrão de crescimento. 

Avaliando a digestibilidade de silagens com níveis de inclusão de 

FMB, GUIMARÃES (2010) verificaram que a inclusão de FMB fez com que as 

digestibilidades aparente da MS, PB, FDN e FDA decrescessem, havendo 

efeito positivo apenas sobre a digestibilidade de CNF. Com isso, foi observado 

efeito quadrático sobre o NDT, com ponto de máximo NDT em 4,9% de 

inclusão na matéria natural. 
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CAPÍTULO 2 - Consumo e digestibilidade aparente em ovinos alimentados com 

dietas contendo níveis crescentes de farelo do mesocarpo de babaçu 

 

O conteúdo deste capítulo segue as normas de formatação da Revista Brasileira de 

Zootecnia (Anexo 1) 

 

Resumo - Objetivou-se avaliar consumo, digestibilidade aparente de nutrientes e 

balanço de nitrogênio (BN) de dietas contendo farelo de mesocarpo de babaçu (FMB) 

em substituição à silagem de capim elefante (0; 21; 38; 62 e 78%).Utilizaram-se 20 

ovinos alojados em gaiolas metabólicas individuais e distribuídos em delineamento 

inteiramente casualisado com quatro repetições. Foram coletados e registrados o 

consumo de alimentos e excreções de fezes e urina. Os consumos de matéria seca (MS), 

matéria orgânica (MO), proteína brutua (PB), cinza, fibra em detergente neutro (FDN), 

fibra em detergente ácido (FDA), hemicelulose e carboidratos totais não foram 

influenciados pelas dietas experimentais. Foi observada alteração nos consumos de 

carboidratos não fibrosos (CNF) e redução nos consumos de extrato etéreo (EE) em % 

do PV e em gramas por unidade de tamanho metabólico (g/UTM). O consumo de 

nutrientes digestíveis totais (NDT) teve comportamento quadrático com pontos de 

máximo em 37,3 e 37,9% de FMB expressos em %PV e g/UTM, respectivamente. As 

digestibilidades aparentes da MO, FDN, FDA, PB e CNF reduziram na medida em que 

o FMB aumentou nas dietas. A digestibilidade da MS, EE e CNF tiveram 

comportamento quadrático, em que a máxima digestibilidade da MS foi estimada com 

10% de FMB. O NDT reduziu 0,28% para cada ponto percentual de inclusão de FMB 

nas dietas. O uso do FMB reduz a digestibilidade de frações fibrosas, contudo aumenta 

o consumo de CNF e o consumo de NDT, o que indica que esse subproduto pode ser 

utilizado como fonte energética para dietas de ruminantes. 

 

Palavras-chave - balanço de nitrogênio, carboidratos não fibrosos, fibra em detergente 

neutro, nutrientes digestíveis totais, subprodutos 
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Intake and apparent digestibility in sheep fed diets containing increasing levels 

babassu mesocarp bran 

 

Abstract - This study aimed to evaluate intake, apparent digestibility of nutrients 

and nitrogen balance (NB) of diets containing babassu mesocarp bran (BMB) in 

replacement of elephant grass silage (0, 21, 38, 62 and 78%). Twenty sheep were placed 

in metabolism crates and allotted to a completely randomized design with four 

replicates. Were collected and recorded food intake and excretion of feces and urine. 

The intakes of dry matter (DM), organic matter (OM), crude protein (CP), ash, neutral 

detergent fibrous (NDF), acid detergent fibrous (ADF), hemicellulose and total 

carbohydrates were not affected by experimental diets. Change was observed in the 

intakes of non fibrous carbohydrates (NFC) and reduced intake of ether extract (EE) as 

% of live weight (%LW) and grams per unit of metabolic weight (g/UMW). The total 

digestible nutrients TDN intake had a quadratic response with maximum points at 37.3 

and 37.9% of BMB when expressed in % LW and g/UMW, respectively. The apparent 

digestibilities of OM, NDF, ADF, CP and NFC reduced to the extent that the BMB has 

increased in the diets. The digestibility of DM, EE, and NFC had a quadratic response, 

where the maximum digestibility of DM was estimated at 10% BMB. TDN decreased 

0.28% for each percentage point of inclusion in the diets of BMB. The BMB use 

reduces the fibrous fractions digestibility, but increases the NFC and TDN intake, 

indicating that this byproduct can be used as an energy source for ruminant diets 

 

Key words - by-products, neutral detergent fiber, nitrogen balance, non-fibrous 

carbohydrates, total digestible nutrients 
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2.1 Introdução 

 

A região Norte do Brasil, reconhecida pela produção de bovinos a pasto, 

experimenta nos últimos anos incremento na criação de animais em confinamento, 

influenciada principalmente pelas, devido às limitações para aberturas de novas áreas 

para formação de pastagens. Entretanto, a oferta de matéria prima para produção de 

concentrados ainda é um importante limitantes para expansão deste sistema de 

produção, visto que a alimentação representa um dos principais componentes do custos 

dentro dos sistemas de produção animal, conforme verificaram Pacheco et al. (2006), 

em que  o êxito na exploração intensiva depende da disponibilidade e custos dos 

alimentos a serem utilizados para a formulação das dietas.  

O uso de alimentos alternativos visando a redução dos custos de produção deve 

ser buscada sem prejudicar o desempenho animal (Neiva et al.,2005), considerando que 

a ingestão de alimentos é influenciada tanto pela estrutura física, como pela composição 

química das dietas (Carvalho et al., 2004). Neste sentido, diversas pesquisas têm sido 

realizadas (Abdalla et al., 2008; Lousada Jr. et al., 2006; Miotto et al., 2009; Moreno et 

al., 2010; Oliveira et al., 2010; Zambom et al., 2008) na busca pelo aproveitamento de 

resíduos agroindustriais, potenciais ingredientes para rações animal, em especial 

alternativas regionais que apresentem baixo custo e logística favorável.  

Entre as espécies de palmeiras utilizadas na indústria extrativista brasileira está o 

babaçu (Orbignya sp.), palmeira oleaginosa encontrada na Floresta Amazônica .O 

babaçu possui grande valor industrial e comercial, e é encontrado em extensas áreas em 

estados como Maranhão, Piauí e Tocantins. Os frutos são compostos de quatro partes: 

epicarpo; mesocarpo (rico em amido) e endocarpo. Na industrialização do coco do 
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babaçu para produção de óleo, são produzidos vários subprodutos inclusive o farelo do 

mesocarpo de babaçu, que corresponde em média a 16% do peso do fruto (TOBASA, 

2011). Pavlak et al. (2007) encontraram  teor de amido na farinha do mesocarpo de 

babaçu de aproximadamente 52%, variável conforme no clima, no solo, na região, ou 

variação nos fatores genéticos. 

Pelo volume de produção e características físico-químicas apresentadas, o farelo 

do mesocarpo de babaçu tem demonstrado potencial para uso na alimentação de 

ruminantes, uma vez que já vem sendo utilizado como alimento por produtores da 

região, contudo, sem qualquer caracterização bromatológica ou real especificação de 

seu real valor nutricional, visto que raros estudos são encontrados na literatura (Silva, 

2008; Guimarães, 2010). 

Objetivou-se avaliar o consumo voluntário e a digestibilidade aparente de dietas 

para ovinos contendo níveis crescentes de farelo do mesocarpo de babaçu utilizado em 

substituição à silagem de capim elefante. 

 

2.2 Material e Métodos 

 

O experimento foi realizado na Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia 

(EMVZ) da Universidade Federal do Tocantins (UFT), no município de Araguaína, 

localizada na região Norte do Tocantins, 07º11’28’’ de Latitude Sul, e 48º12’26’’ de 

Longitude Oeste. Foram testados cinco níveis de inclusão (0; 21; 38; 62 e 78 %, com 

base na matéria seca total) de farelo do mesocarpo de babaçu (Orbygnia sp.), em 

substituição à silagem de capim elefante (Pennisetum purpureum, Schum.) nas dietas 

experimentais. 



15 

 

 

 

O farelo do mesocarpo de babaçu (FMB) utilizado no presente trabalho foi obtido 

na empresa Tobasa Bioindustrial de Babaçu S.A., localizada em Tocantinópolis, no 

estado do Tocantins. Este subproduto é obtido pelo processo de moagem do mesocarpo 

do babaçu, retirado do coco por extração mecânica (pelagem), realizada na 

industrialização deste para extração da amêndoa, apresentando granulometria fina e 

chegando a ser pulverulento. 

O capim elefante com 60 dias de rebrotação foi cortado manualmente, processado 

em picadora de forragem convencional regulada para corte de partículas com 1 a 2 cm 

de comprimento e armazenado em barris de PVC com capacidade para 200 L. Cada silo 

recebeu 140 kg de forragem, que foram compactadas por pisoteamento, obtendo-

sedensidade de 700 kg/m³. Para a vedação dos silos foram utilizadas lonas plásticas 

presas com ligas de borracha. A composição bromatológica da silagem de capim 

elefante e do FMB está apresentada na Tabela 1. Em virtude do baixo teor de PB do 

FMB (aproximadamente 3,5%), foi realizado o ajuste adicionando-se 2% de uréia 

pecuária ao FMB (Tabela 1). Este procedimento visava que a substituição da silagem 

por FMB não reduzisse o teor de PB da dieta (Tabela 2). 

Para o ensaio de digestibilidade utilizaram-se 20 ovinos machos, castrados, sem 

raça definida, com idade média de oito meses, peso vivo médio de 30,82 kg ± 4,17 e 

peso metabólico médio de 13,06 kg ± 1,34. Os animais foram devidamente 

vermifugados e alojados em gaiolas metabólicas individuais, com acesso a bebedouro, 

comedouro e cocho para fornecimento de sal mineral à vontade. Os animais foram 

distribuídos em delineamento inteiramente casualizado com cinco tratamentos e quatro 

repetições. O experimento teve duração de 19 dias, com 14 dias de adaptação e cinco 

dias para coletas experimentais. O fornecimento dos alimentos foi realizado diariamente 
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em dois períodos, às 8 e 16 horas, permitindo 10% de sobras e procedendo-se a coleta 

de amostras da silagem e do FMB, além de amostras das sobras no horário da manhã. A 

urina e as fezes eram coletas em recipientes separados (baldes), posicionados em sob as 

gaiolas, em que nos recipientes coletores de urina eram adicionados 20 mL de ácido 

clorídrico 1:1, para evitar as perdas de nitrogênio por volatilização. Diariamente foi 

realizada a coleta total de fezes e urina, as quais foram pesadas e amostradas para 

posteriores análises laboratoriais. As amostras foram acondicionadas em congelador e 

conservadas sob congelamento (- 5 a -10 °C). 

 

Tabela 1 – Composição bromatológica dos ingredientes das dietas experimentais 

Itens 

Ingredientes 

Silagem de capim 
elefante 

Farelo do 
mesocarpo de 

babaçu* 
Matéria seca, % MN1 21,30 89,3 
Proteína bruta, %MS 5,40 7,5 
Fibra em detergente neutro, % MS 78,46 46,4 
Fibra em detergente ácido, % MS 49,25 33,8 
Hemicelulose%, MS 29,21 12,6 
Lignina%, MS 8,05 12,5 
Nitrogênio insolúvel em detergente neutro, % do N 
total 

19,3 12,2 

Nitrogênio insolúvel em detergente ácido, % do N 
total 

11,2 10,3 

Carboidratos totais, %MS 87,3 87,8 
Carboidratos não fibrosos, %MS 8,81 41,38 
Extrato etéreo, % MS 1,99 0,65 
Cinza, % MS 4,10 4,08 

1MN – matéria natural; 2 MS - matéria seca; * adicionado 2% de uréia com base na matéria seca. 

 

Ao término do ensaio as amostras de sobras, silagem, FMB e fezes foram 

descongeladas, formados amostras compostas para cada repetição e alimento, secas e 

trituradas em moinho tipo Willey com malha de 1 mm. As análises bromatológicas e de 
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nitrogênio urinário foram realizadas no laboratório de Nutrição Animal da EMVZ/UFT, 

Araguaína, seguindo-se as recomendações de Silva & Queiroz (2002).  

 

Tabela 2 - Composição bromatológica das dietas experimentais 

Variáveis 

Níveis de substituição da silagem de capim 
elefante por farelo do mesocarpo de babaçu 

(%) 
0 21 38 62 78 

Matéria seca, % MN1 21,30 33,44 47,35 60,85 74,92 
Matéria orgânica, % MS2 95,90 95,92 95,93 95,95 95,97 
Proteína bruta, %MS 5,40 5,77 6,20 6,62 7,05 
Fibra em detergente neutro, % MS 78,46 72,74 66,17 59,89 53,17 
Fibra em detergente ácido, % MS 49,25 46,50 43,34 40,32 37,08 
Hemicelulose%, MS 29,21 26,24 22,83 19,56 16,08 
Lignina%, MS 8,05 8,84 9,75 10,64 11,56 
Nitrogênio insolúvel em detergente neutro, % 
do N total 

19,3 18,03 16,58 15,19 13,71 

Nitrogênio insolúvel em detergente ácido, % 
do N total 

11,2 11,04 10,86 10,69 10,49 

Lignina%, MS 8,05 8,84 9,75 10,64 11,56 
Carboidratos totais, %MS 87,27 87,37 87,49 87,68 87,72 
Carboidratos não fibrosos, %MS 8,81 14,62 21,28 27,74 34,48 
Extrato etéreo, % MS 1,99 1,75 1,48 1,21 0,93 
Cinza, % MS 4,10 4,08 4,07 4,05 4,03 

1MN - matéria natural; 2 MS - matéria seca 

 

Foram determinados os consumos de matéria seca (MS), matéria orgânica (MO), 

proteína bruta (PB), extrato etéreo (EE), fibra em detergente neutro (FDN), fibra em 

detergente ácido (FDA), hemicelulose (HEM), carboidratos não fibrosos (CNF), 

carboidratos totais (CHOT) e nutrientes digestíveis totais (NDT), em grama por dia 

(g/dia) e % do peso vivo (%PV) e grama por unidade de tamanho metabólico (g/UTM). 

Foram determinadas a digestibilidade aparente da MS, MO, PB, EE, FDN, FDA, HEM, 

CNF e CHOT (Silva & Leão, 1979) e o balanço aparente de nitrogênio (BN) foi 

expresso em g/dia e calculado pela seguinte fórmula N retido = N ingerido - (N fezes + 
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N urina); em que o N absorvido = N ingerido – N fezes e o N ingerido = N ofertado – N 

sobras. Os valores que compõem os CHOT; CNF e NDT foram estimados conforme 

Sniffen et al. (1992), em que CHOT = 100 − (%PB +%EE +%CZ); CNF = 100 −

(%PB +%EE +%CZ +%FDN), e NDT = PBD + FDND + CNFD + (EED	x	2,25), em 

que PBD = PB ofertada – PB fezes; FDND = FDN ofertada – FDN fezes; CNFD = CNF 

ofertado – CNF fezes e EED = EE ofertado – EE fezes. 

Para avaliação do efeito dos níveis de adição do FMB, foram realizadas análises 

de variância (teste de F), de regressão e de correlação de Pearson. Na regressão, a 

escolha do modelo mais adequado para cada variável baseou-se na significância dos 

coeficientes linear, quadrático, e cúbico, utilizando-se o nível de 0,05 de significância. 

Antes dessas análises, verificaram-se as pressuposições de distribuição normal e 

homocedasticidade dos dados. As características que não atenderam estas 

pressuposições foram transformadas para se prosseguir as análises estatísticas. Foram 

transformados os dados de consumo de CNF em g/dia  para 1 CCNF-1; consumo de PB 

em g/dia  para log10(CPB); consumo de PB em %PV para log10 (CPB); consumo de 

PB em g/UTM para log10(CPB); digestibilidade da FDA para DFDA+3; digestibilidade 

do EE para (DEE+200)2; e nitrogênio retido para Nret+62. 

 

2.3 Resultados e Discussão 

 

Os consumos de MS (CMS); MO (CMO) e PB (CPB) em g/dia, %PV e g/UTM 

não foram alterados pela inclusão de FMB às dietas (Tabela 3). A não significância 

estatística dos dados pode ser efeito dos elevados coeficientes de variação obtidos 

(Tabela 3), mais elevados que os observados na literatura para este tipo de observação, 
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próximos de 20% (Bolzan et.al. 2007; Rêgo et al., 2010). Os coeficientes de variação 

elevados podem ser decorrentes da variação comportamental dos animais, relacionada à 

aceitação individual das dietas experimentais, mesmo sendo respeitado o período 

recomendado de adaptação. 

Segundo Forbes (1999), a aceitabilidade antes pensada como uma característica 

do alimento, agora é vista individualmente como função do animal, nascendo estes com 

preferências e aversões inatas por determinados alimentos. Desta forma, animais de uma 

mesma espécie, mesmo contemporâneos, podem comportar-se de forma diferente 

quando recebem uma mesma dieta. Durante o período experimental foi observado que 

animais de pesos semelhantes e recebendo a mesma dieta experimental, apresentaram 

comportamentos diferenciados de consumo de alimento, indício da variada aceitação 

das dietas. Embora possa se sugerir que o uso de maior número de repetições 

experimentais pudesse reduzir o coeficiente de variação e indicar algum efeito da adição 

de FMB sobre o consumo de nutrientes fica patente que os ovinos apresentam elevada 

variação quanto à aceitação deste subproduto. 

Moreno et al. (2010) observaram maiores CMS, média de 802 gramas/dia e 3,3% 

do PV para ovinos não castrados. Já Ferreira et al. (2010) observaram CMS inferiores 

aos deste trabalho, 481,58 g/dia  e 44,82 g/UTM para ovinos não castrados com peso 

médio corporal de 28,0 kg. Guimarães (2010) verificou comportamento quadrático para 

os consumos em %PV e em g/UTM, em que foi constatado máximo CMS de 3,84% PV, 

quando o FMB foi adicionado em 13% à silagem de mombaça (matéria natural), 

correspondendo à adição de 50,1% na MS.  
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Tabela 3 – Consumos de nutrientes de ovinos alimentados com dietas contendo níveis 

crescentes de farelo do mesocarpo de babaçu em substituição á silagem de 

capim elefante 

Variáveis 
Níveis de substituição (%) 

Equações 
CV  
(%) 

Quadrado médio F 
0 21 38 62 78 Nível Erro 

Consumo de matéria seca 

g/dia  477,7 626,2 734,7 799,9 715,9 Ŷ=670,8ns 38,74 62065 ns 75979,8 0,82 

%PV 1,64 1,9 2,6 2,6 2,2 Ŷ=2,2 ns 37,67 0,6929 ns 0,7047 0,98 

g/UTM 38,1 46,0 59,9 60,8 51,9 Ŷ=51,3 ns 37,57 367,51 ns 396,729 0,93 

Consumo de matéria orgânica 

g/dia  456,6 599,6 704,7 767,2 688,0 Ŷ=643,2ns 38,69 57892 ns 69673,2 0,83 

%PV 1,6 1,8 2,5 2,5 2,1 Ŷ=2,1 ns 37,69 0,646 ns 0,6484 1,00 

g/UTM 36,4 44,0 57,5 58,3 49,9 Ŷ=49,2 ns 37,52 342,24 ns 363,679 0,94 

Consumo de cinzas 

g/dia  21,04 26,57 29,95 32,61 27,93 Ŷ=27,6 ns 39,97 74,804 ns 137,183 0,55 

%PV 0,07 0,08 0,1 0,1 0,08 Ŷ=0,09 ns 39,9 0,0008 ns 0,0014 0,57 

g/UTM 1,68 1,95 2,44 2,48 2,02 Ŷ=2,1 ns 38,81 0,4602 ns 0,7262 0,63 

Consumo de proteína bruta 

g/dia  32,2 42,6 50,9 57,6 54,5 Ŷ=47,6 ns 38,45 0,0314 ns 0,0282 1,11 

%PV 0,11 0,13 0,18 0,19 0,16 Ŷ=0,16 ns 36,48 0,0329 ns 0,0262 1,26 

g/UTM 2,6 3,1 4,2 4,4 3,9 Ŷ=3,6 ns 36,59 0,0312 ns 0,0257 1,21 

Consumo de fibra em detergente neutro 

g/dia  368,7 446,5 482,4 474,3 383,9 Ŷ=431,13ns 34,74 10856 ns 24134 0,45 

%PV 1,27 1,37 1,71 1,53 1,16 Ŷ=1,41ns 33,83 0,1866 ns 0,2231 0,84 

g/UTM 29,4 32,8 39,3 36,1 27,8 Ŷ=33,09ns 33,58 89,079 ns 124,403 0,72 

Consumo de fibra em detergente ácido 

g/dia  226,8 281,6 313,1 315,9 264,1 Ŷ= 280,30ns 36,03 5465,7 ns 11110,8 0,49 

%PV 0,78 0,86 1,11 1,02 0,8 Ŷ=0,91ns 35,08 0,084 ns 0,102 0,82 

g/UTM 18,1 20,7 25,5 24,0 19,1 Ŷ=21,49ns 34,89 40,413 ns 57,5186 0,70 

Consumo de hemicelulose 

g/dia  141,9 164,7 168,9 157,9 119,0 Ŷ=150,49ns 32,56 1660,7 ns 2507,37 0,66 

%PV 0,49 0,51 0,6 0,51 0,36 Ŷ=0,49ns 31,62 0,0297 ns 0,023 1,29 

g/UTM 11,3 12,1 13,8 12,0 8,6 Ŷ=30,94ns 31,32 13,977 ns 12,8161 1,09 
ns = P>0,05  
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Mudanças nos CMS de dietas contendo subprodutos são recorrentes na literatura 

conforme observado por Rêgo et al. (2010) que avaliaram silagem contendo subproduto 

desidratado de manga, e Oliveira et al. (2010) que testaram casca de café, farelo de 

cacau e farelo de mandioca. Guimarães (2010) obteve consumo médio de 2,9% PV, 

enquanto neste trabalho o valor médio foi de 2,2% PV. É importante salientar que o 

FMB apresenta algumas características que podem justificar a ausência de respostas 

consistentes com relação ao consumo de nutrientes. As principais características são sua 

baixa densidade, elevada pulverulência e granulometria fina. Normalmente essas 

características isoladas ou em conjunto tendem a limitar as condições ruminais e a 

resposta dos animais varia de indivíduo para indivíduo. 

Deve ser enfatizado que os animais utilizados eram bem padronizados uma vez 

que apresentavam peso vivo médio de 30,82 kg ± 4,17, variação inferior à detectada por 

Rêgo et al. (2010) que observação alterações no consumo de nutrientes com a adição de 

subprodutos agroindustriais. Destacando-se, entretanto, que o consumo médio de 

nutrientes observado no presente estudo, com exceção do nível de 38% de adição de 

FMB, não supriu os nutrientes requeridos para a mantença dos animais, conforme indica 

o balanço de nitrogênio, negativo para as demais dietas (Tabela 6), e segundo o 

preconizado pelo NRC (2007). 

A quantidade de nitrogênio da dieta limita a digestão da fração fibrosa, por não 

permitir o desenvolvimento adequado dos microorganismos ruminais, e, portanto limita 

o consumo de matéria seca. Segundo Van Soest (1994), o mínimo de nitrogênio da dieta 

para garantir o funcionamento basal do ambiente ruminal é 1% de nitrogênio ou 6,25% 

de PB. Esses níveis foram atingidos apenas a partir de 38% de inclusão de FMB. A 

adição de uréia ao FMB utilizado nas dietas foi uma tentativa de ajustar o teor de PB 
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para o consumo pelos animais ao mínimo recomendado, no entanto, a silagem utilizada 

apresentou níveis abaixo do esperado, e desta forma, o acréscimo de FMB promoveu 

aumento da PB nas dietas (Tabela 2). A baixa quantidade de nitrogênio das dietas pode 

ter sido um fator importante na determinação do CMS dos animais, os quais foram 

inferiores aos recomendados NRC (2007). 

Esperava-se que a redução dos conteúdos de FDN, FDA e HEM das dietas com a 

inclusão de FMB (Tabela 1) e semelhança dos CMS, reduzisse os consumos destes 

nutrientes, porém, este comportamento não foi observado, e os consumos medidos tanto 

em g/dia, como em % PV e g/UTM não foram alterados (Tabela 3). Devido à 

capacidade de seleção dos ovinos, observou-se que os animais buscaram consumir mais 

silagem, uma vez que as sobras recolhidas no cocho correspondiam essencialmente a 

FMB. Este comportamento seletivo pode ter ocorrido com o objetivo de aumentar o 

consumo de fibra longa, já que o FMB apresenta granulometria fina, com 96% das 

partículas inferiores a 1,18 mm. Assim, mesmo com o FMB tendo diminuído o teor de 

FDN das dietas, a seleção permitiu que os animais continuassem a consumir 

quantidades semelhantes deste nutriente. 

O consumo de CNF (CCNF) em g/dia teve comportamento quadrático (Tabela 4), 

enquanto o CCNF em % PV aumentou em 0,0079% para cada ponto percentual de FMB 

na dieta, e o consumo em g/UTM aumentou em 0,19 gramas para cada ponto percentual 

de FMB na dieta (Tabela 4). Esse resultado foi obtido em função do aumento de CNF 

nas dietas à medida que se adicionou FMB. A maior quantidade de CNF nas dietas com 

FMB é conseqüência do maior teor deste nutriente no subproduto, 4,7 vezes mais que o 

encontrado na silagem de capim elefante. O amido é o principal polissacarídeo 

armazenado em grãos, colmos e folhas de leguminosas e gramíneas, sendo o principal 
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componente da fração de CNF do FMB, 52% da MS total segundo Pavlak et al. (2007), 

tornando as dietas com FMB mais ricas em amido. Já o consumo de CHOT não foi 

influenciado pelas dietas experimentais, já que a silagem e o FMB apresentaram 

conteúdos semelhantes deste nutriente e o consumo de MS não foi alterado. 

 

Tabela 4 - Consumos de nutrientes de ovinos alimentados com dietas contendo níveis 

crescentes de farelo do mesocarpo de babaçu em substituição á silagem de 

capim elefante 

Variáveis 
Níveis de substituição (%) 

Equações r2 
CV  
(%) 

Quadrados médios F 

0 21 38 62 78 Nível Erro  

Consumo carboidratos não fibrosos 

g/dia  45,1 99,2 160,8 225,3 243,4 
1/Ŷ = 0,02 – 
0,0006X + 

0,000005 X2** 
83,0 45,7 0,00021** 

0,00000
9 

23,2 

%PV 0,15 0,31 0,57 0,72 0,74 Ŷ=0,18+0,008 
X** 

45,8 51,5 0,269* 0,074 3,6 

g/UTM 3,6 7,3 13,1 17,1 17,7 Ŷ=4,16 + 0,19X** 46,5 51,6 152,066* 42,005 3,6 

Consumo de carboidratos totais 

g/dia  413,
8 545,7 643,2 699,6 627,3 Ŷ= 585,94ns - 38,9 49165,47 ns 

58400,0
9 

0,84 

%PV 1,42 1,68 2,28 2,25 1,9 Ŷ=1,91 ns - 37,9 0,547 ns 0,542 1,0 

g/UTM 33,0 40,1 52,5 53,2 45,5 Ŷ=44,84 ns - 37,7 290,72 ns 304,902 0,95 

Consumo de extrato etéreo 

g/dia  10,6 11,3 10,5 9,9 6,2 Ŷ=9,7 ns - 32,1 16,625 ns 9,831 1,69 

%PV 0,04 0,04 0,04 0,03 0,02 Ŷ=0,04-0,0002X* 24,0 31,4 0,0002 ns 0,00009 2,5 

g/UTM 0,84 0,83 0,86 0,76 0,44 Ŷ=0,92-0,0044X* 24,0 30,8 0,123 ns 0,051 2,4 

Consumo de nutrientes digestíveis totais 

g/dia  272,
8 350,0 379,7 350,8 257,5 Ŷ=322,17 ns - 37,2 11518,042 

ns 
14174,1

2 
0,81 

%PV 0,94 1,08 1,35 1,13 0,79 Ŷ= 0,89 + 0,0194 
X-0,0003X2* 

23,4 32,9 0,179 ns 0,131 1,3 

g/UTM 21,8 25,7 30,9 26,6 18,8 Ŷ= 21,05 + 0,45 
X-0,006X2* 

22,3 32,8 87,310ns 73,195 1,2 

** = P<0,01; * = P<0,05; ns = P>0,05 

 

Para o consumo de EE (CEE) em %PV e em g/UTM, observou-se decréscimo 

com o aumento de FMB nas dietas (Tabela 4). Como a silagem de capim elefante 

apresentava teor de EE três vezes superior ao teor do FMB (1,99% e 0,65% de EE, 
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respectivamente), já era esperado que as dietas com maior nível de FMB 

proporcionassem menores CEE, como foi verificado quando os valores foram expressos 

em %PV e g/UTM. Embora os animais possam ter exercido seleção da dieta, buscado 

maior ingestão de silagem, esta não foi suficiente para inverter essa tendência. 

Não foi detectada diferença estatística entre os tratamentos quando avaliados o 

consumo de NDT (CNDT) em g/dia (Tabela 4), havendo comportamento quadrático nos 

consumos em %PV e em g/UTM. Segundo a equação de regressão, máximos consumos 

de NDT em % PV e g/UTM são obtidos em 37,3% e 37,9% de FMB na dieta 

respectivamente. Este resultado demonstra que apesar do ponto de maior digestibilidade 

da MS ter ocorrido com baixo nível de substituição, 10%, e do teor de NDT das dietas 

ter reduzido linearmente (Tabela 5), a inclusão deste subproduto na dieta permitiu aos 

animais consumirem maiores quantidades de energia. Os CNDT máximos foram 

observados com níveis de inclusão, próximos a 40% e são decorrentes do aumento 

numérico do CMS. Embora a diferença não tenha sido detectada estatisticamente para 

esta variável, a análise foi sensível à diferença quando os dados foram apresentados 

como CNDT. O aumento no CNDT demonstra a viabilidade biológica do FMB como 

alimento suplementar em dietas que apresentam como base volumosos de baixa 

qualidade, o que pode proporcionar manutenção do nível produtivo ou melhoria no 

desempenho. 

A digestibilidade aparente da MS (DAMS) apresentou comportamento quadrático 

com ponto de máxima digestibilidade em 10,0% de FMB e digestibilidade máxima de 

52,5%, estimados pela equação de regressão (Tabela 5). Já a digestibilidade aparente da 

MO (DAMO) decresceu 0,28% para cada ponto percentual de FMB na dieta, 

verificando-se que a dieta com substituição de 78% silagem por FMB teve DMS 
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observada 51,6% e DAMO 56,2% menores a dieta padrão. A digestibilidade aparente da 

FDN (DAFDN) também decresceu com o aumento de FMB nas dietas, em que para 

cada ponto percentual de FMB houve decréscimo de 0,65% na DAFDN (Tabela 5). A 

digestibilidade aparente da FDA (DAFDA) teve comportamento semelhante ao 

observado para a DAFDN, com decréscimo de 0,7% para cada ponto percentual de 

substituição da silagem por FMB, não havendo influência dos tratamentos na 

digestibilidade da HEM (DHEM). 

 

Tabela 5 – Digestibilidades aparentes dos nutrientes de dietas contendo farelo do 

mesocarpo de babaçu em substituição à silagem de capim elefante 

Variáveis 
(%) 

Níveis de substituição (%) 
Equações 

Quadrados médios 
F 

0 21 38 62 78 Nível Erro 

DAMS1 51,3 52,3 48,2 39,2 31,8 
Ŷ=51,74+0,08X- 

0,004X2** 
314,596 ** 27,314 11,5 

DAMO2 59,0 57,1 53,0 45,0 37,8 Ŷ=61,39-0,28 X** 314,195 ** 14,246 22,0 

DAFDN3 61,0 53,3 44,4 27,1 10,2 Ŷ= 64,98 - 0,65 X** 
1685,935 

** 
21,609 78,0 

DAFDA4 59,5 50,2 40,7 21,8 4,7 Ŷ+3=66,23-0,70X** 
1952,586 

** 
27,592 70,8 

DAHEM5 83,8 85,8 86,3 85,9 77,0 Ŷ= 83,77ns 60,565 ns 50,459 1,2 

DAPB6 46,5 44,9 42,5 40,4 37,5 Ŷ= 46,85–0,11X* 50,179 ns 34,240 1,5 

DAEE7 36,5 38,6 38,3 24,9 
-

58,7 
(Ŷ+200)2=54154,0+ 
519,31X-10,71X2** 

719063814 
* 

203305365 3,5 

DACOHT8 60,5 58,4 54,1 45,7 38,5 Ŷ = 62,92 – 0,29X** 339,554 ** 14,599 23,2 

DACNF9 57,3 81,4 83,1 85,2 84,1 
Ŷ = 59,02 + 1,05X– 

0,009X2** 
554,462 * 119,857 4,6 

NDT10 57,4 55,5 51,6 43,6 35,9 Ŷ = 50,91–0,28X** 307,148 ** 12,199 25,1 
** =P<0,01; * =P<0,05; ns =P>0,05; 1DAMS – digestibilidade aparente da matéria seca com r2=72,0 e CV=11,1; 
2DAMO – digestibilidade aparente da matéria orgânica com r2=80,0 e CV=7,05; 3DAFDN – digestibilidade aparente 
da fibra em detergente neutro com r2=92,0 e CV=11,1; 4DAFDA – digestibilidade aparente da fibra em detergente 
ácido com r2=92,0 e CV=0,94; 5 DAHEM – digestibilidade aparente da hemicelulose com r2=24,0 e CV=8,4; 6DAPB 
– digestibilidade aparente da proteína bruta com r2=24,0 e CV=12,6; 7DAEE – digestibilidade aparente do extrato 
etéreo com r2=37,0 e CV=28,2; 8DACOHT – digestibilidade aparente dos carboidratos totais com r2=84,0 e CV=6,9; 
9DACNF – digestibilidade aparente dos carboidratos não fibrosos com r2=46,0 e CV=13,6; 10NDT – nutrientes 
digestíveis totais com r2=81,0 e CV=6,9. 

 

Como as frações fibrosas são potenciais redutoras da digestibilidade dos 

alimentos, a redução na DAMS das dietas não era esperada, pois as dietas tiveram o teor 
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de FDN e FDA reduzidos com a substituição. Desta forma, eram esperadas correlações 

negativas entre DAMS e CFDN, no entanto, neste trabalho a DAMS não apresentou 

correlação com o CFDN (r = 0,18; P = 0,43). Segundo o NRC (1987), a digestibilidade 

dos alimentos consumidos pelos ruminantes está relacionada à cinética da digestão e sua 

passagem pelo rúmen, apresentando estreita associação com a digestão da fibra já que 

esta delimita a taxa de desaparecimento do material no trato digestório. Neste modelo, o 

tempo de retenção no aparelho digestivo é influenciado, entre outras coisas, pelas 

características físicas da dieta e tempo de ruminação, em que o consumo de matéria seca 

digestível é afetado mais pela fibra digestível e taxa de passagem que pela taxa de 

digestão de fibra. Pelas características físicas do FMB, que apresenta granulometria 

fina, se pressupõe o aumento da taxa de passagem do alimento pelo trato 

gastrointestinal, o que reduz o tempo de ação dos microorganismos ruminais sobre as 

partículas de alimento, refletindo na redução da digestibilidade das frações FDN e FDA, 

e consequentemente da MS. 

Guimarães (2010) observaram que o aumento do nível de FMB na silagem de 

mombaça reduziu a digestibilidade da FDN e da MS, atribuindo este comportamento ao 

alto teor de lignina do subproduto (13,2%). Neste trabalho, a substituição da silagem 

por FMB elevou os teores de lignina das dietas, no entanto, a dieta sem FMB apresentou 

apenas 3,5 pontos percentuais a mais de conteúdo de lignina quando comparada à dieta 

com substituição máxima (78%), o qual não justifica a queda drástica observada na 

digestibilidade das frações fibrosas. A DAMS sofre influência da digestibilidade dos 

nutrientes, de maneira que havendo redução na digestibilidade destes, 

consequentemente há redução da DAMS. A DAMS correlacionou-se positivamente 

com a digestibilidade dos nutrientes, FDN e FDA, r = 0,88 (P < 0,001); CHOT, r = 0,94 
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(P < 0,001); PB, r = 0,76 (P < 0,001) e EE, r = 0,52 (P = 0,018), não havendo correlação 

significativa com a DACNF, r = -0,12 (P = 0,59).  

A digestibilidade da PB (DAPB) reduziu em 0,11% para cada ponto percentual de 

substituição da silagem. Houve acréscimo do teor de PB nas dietas com a substituição 

da silagem, ressaltando-se ainda que com o aumento do FMB na dieta houve redução do 

conteúdo de N complexado às frações de FDN e FDA (Tabela 2). Isto ocorreu porque 

grande parte do N contido no FMB foi oriundo da adição de uréia, apresentando 

maiores teores de proteína degradável no rúmen (PDR). Diante do exposto, era 

esperando que houvesse melhoria da condição ruminal para degradação dos nutrientes, 

já que a maior disponibilidade de N propicia o crescimento da microbiota ruminal. No 

entanto, não foi observada diferença no CPB ou correlação entre a DAMS e o CPB (r = 

-0,008; P = 0,97). 

Rotger et al. (2006) estudaram o efeito da sincronização ruminal de carboidratos e 

proteínas, relatando que estes parecem exercer efeito sobre a fermentação in vitro. 

Segundo Santos (2006), a sincronização da degradação da proteína com a de 

carboidratos no rúmen permite maximizar o uso da PDR e minimizar perdas de amônia. 

Segundo mesmo autor, o NNP é degradado rapidamente (>300%/hora), mas nem 

sempre é degradado totalmente no rúmen em decorrência da taxa de passagem, já o 

amido tem taxa de degradação de 10 a 40%/hora. Desta forma, se pressupõe que mesmo 

havendo maior disponibilidade de PDR nas dietas com FMB e maior quantidade de 

CNF disponíveis, a conversão destes nutrientes em proteína microbiana não foi eficiente 

devido à falta de sincronia entre as taxas de degradação da uréia e amido. Além disso, 

as bactérias fermentadoras de CNF têm requerimento maior de aminoácidos e 
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peptídeos, os quais são obtidos pelo animal com o consumo de proteína verdadeira, 

claramente deficiente em todas as dietas experimentais.  

As DAFDN, DAFDA e DAHEM tiveram correlações negativas com o CPB com r 

= -0,45 (P = 0,045); r = -0,43 (P = 0,054) e r = -0,64 (P = 0,002), respectivamente, 

demonstrando que o CPB influenciou negativamente a digestibilidade das frações 

fibrosas da dieta. Guimarães (2010) avaliando a DAMS de silagem contendo níveis de 

FMB verificaram decréscimo da DAMS e atribuíram aos baixos níveis de PB das dietas 

abaixo de 7%. Figueira et al. (2010) observaram que o fornecimento de compostos 

nitrogenados (uréia e sulfato de amônia) até níveis próximos de 9% melhoraram a 

digestibilidade da MS melhorando o aproveitamento de forragens de baixa qualidade. 

A digestibilidade aparente do EE apresentou comportamento quadrático, 

atingindo digestibilidade negativa, como foi observado na dieta com 78% de FMB. 

Como a digestibilidade é calculada por diferença entre o consumido e o excretado 

proporcionalmente ao consumido, para que haja digestibilidade negativa, na excreção 

de EE deve estar computado tanto o EE da dieta não digerido, quanto o EE endógeno. 

Segundo Van Soest (1982), matérias microbianas e endógenas são perdidas nas fezes. A 

matéria microbiana excretada corresponde a paredes celulares indigeridas no rúmen, e 

céluas produzidas no trato, sendo esta composta por parede celular indigestível, 

carboidrato bacteriano, gordura e cinzas, interferindo no cômputo real da 

digestibilidade.  

A digestibilidade aparente dos CHOT (DACHOT) reduziu com o aumento de 

FMB nas dietas. A DACHOT teve altas correlações com a DAFDN e DAFDA, r = 0, 97 

(P < 0,001) ambas, não sendo verificada correlação com a DACNF (r = -0,31; P = 0,17). 

Já a digestibilidade dos CNF (DCNF) teve comportamento quadrático, com ponto de 
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máxima em 58,3% de FMB. O aumento da DACNF provavelmente deu-se em virtude 

do maior conteúdo de amido das dietas com FMB, enquanto a redução da DCNF, a 

partir de 58,3% de FMB pode ter ocorrido em razão da maior taxa de passagem da 

digesta pelo rúmen. 

De maneira geral, os CNF são liberados, hidrolizados e fermentados rapidamente 

no rúmen para a formação de ácidos graxos voláteis que reduzem o pH ruminal. Em 

dietas com predominância de alimentos volumosos, em virtude da baixa concentração 

de CNF ou carboidratos solúveis o pH ruminal permanece entre 6,2 e 7,0; em dietas a 

base de concentrados o pH ruminal oscila entre 5,5 e 6,5. Em condições de pH abaixo 

de 6,0; a digestão da fibra é diminuída por inibição microbiana (Nússio et al., 2006).  

Observou-se que tanto o CCNF quanto a DACNF correlacionaram-se 

negativamente com a digestibilidade das frações FDN (r = -0,69; P < 0,001 e r = -0,48; 

P = 0,03, respectivamente) e FDA (r = -0,67; P = 0,001, e r = -0,49;P = 0,02, 

respectivamente), indício de que a condição a cima mencionada pode ter ocorrido 

provocando redução na digestibilidade da fibra. O aumento de CNF nas dietas aliado ao 

aumento na DACNF pode ter proporcionado queda no pH ruminal dos animais que 

receberam dietas com maiores níveis de FMB tornando o ambiente ruminal pouco 

propício ao desenvolvimento das bactérias que degradam as frações fibrosas, 

justificando  as correlações negativas e parte da queda na digestibilidade da FDN e 

FDA, refletindo negativamente na DAMS com correlação de -0,45 (P = 0,04) com o 

CCNF. 

Em conseqüência da redução da digestibilidade de alguns dos nutrientes 

avaliados, o percentual de NDT da dieta decresceu com a substituição de silagem por 

FMB (Tabela 5), reduzindo em 0,28% para cada ponto percentual de FMB nas dietas. 
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As médias estimadas foram 50,9; 45,3; 39,7; 34,1 e 28,5% de NDT para as dietas 

padrão, com 21; 38; 62 e 78% de FMB, em que comparando com a dieta 0% houve 

queda na digestibilidade dos nutrientes de 12,4; 28,2; 49,3 e 78,6%, respectivamente. O 

percentual de NDT foi negativamente correlacionado com o CCNF (r = -0,59; P = 

0,006), ou seja, com o aumento do CCNF espera-se queda no percentual total de NDT, 

certamente em função da influência negativa do CCNF na DAFDN. A correlação entre 

NDT e digestibilidade dos nutrientes DAPB (r = 0,72; P < 0,001), DAFDN (r = 0,96; P 

< 0,001), DEE (r = 0,49; P = 0,02) foi de alta a média, uma vez que o NDT nada mais é 

que o somatório destes, com a ressalva de seus valores energéticos. A DACNF não 

apresentou correlação significativa (r = -0,30; P = 0,18) com o percentual de NDT. 

Guimarães (2010) verificaram resposta quadrática para o percentual de NDT em 

que o ponto de máxima quantidade de NDT foi obtido com 18,9% de adição na MS da 

silagem, com 57,75% de NDT. No estudo atribuiu-se parte da redução do NDT ao 

aumento do teor de lignina já que esta interfere na digestibilidade de vários nutrientes 

(FDN, FDA e PB). Este argumento também foi utilizado por Carvalho et al. (2007) 

trabalhando com farelo de cacau para a redução da digestibilidade da matéria seca in 

vitro. No presente estudo a magnitude da diferença nos teores de lignina não suporta as 

alterações observadas nas digestibilidades das frações fibrosas. 

O BN não foi influenciado pelas dietas experimentais (Tabela 6), porém, com 

exceção da dieta contendo 38% de inclusão de FMB todas as demais apresentaram BN 

negativo. Esse resultado já era esperado uma vez que os teores de PB das dietas foram 

abaixo das exigências de mantença para essa categoria de ovinos (NRC, 2007). Além 

disso, como comentado anteriormente, a falta de sincronia no uso entre carboidratos e 
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NNP e a taxa de passagem da digesta pelo rúmen também podem ter promovido o 

escape de N. 

 

Tabela 6 – Balanço de nitrogênio de ovinos alimentados com dietas contendo farelo de 

mesocarpo do babaçu em substituição a silagem de capim elefante 

Variáveis 
(gramas/dia) 

Níveis de substituição (%) 
Equações 

CV  
(%) 

Quadrado médio 

0 21 38 62 78 Nível Erro F 

N ingerido 5,28 6,84 8,27 9,24 8,73 - - - - - 

N fecal 2,77 3,73 4,60 5,45 5,43 - - - - - 

N urina 2,44 3,70 3,15 4,50 5,68 - - - - - 

Balanço de N -0,03 -0,59 0,42 -0,70 -2,38 Ŷ= -3,28ns 41,22 306,174 ns 147,518 2,07 
ns – não significativo 

 

É recomendado o estudo da cinética e dinâmica ruminais do FMB, podendo tornar 

mais claro o comportamento de parâmetros nutricionais importantes. Também o 

conhecimento do comportamento ingestivo dos animais pode elucidar problemas 

relacionados ao consumo (Carvalho et al., 2004) e possibilitar ajustes de manejo 

alimentar para obtenção de melhores desempenhos (Barrosoi et al. 2007; Cardoso et al., 

2006). 

 

2.4 Conclusão 

 

O uso do farelo do mesocarpo de babaçu em substituição à silagem em dietas de 

ovinos reduz a digestibilidade de frações fibrosas, contudo aumenta o consumo de 

carboidratos não fibrosos e o consumo de nutrientes digestíveis totais, o que indica que 

esse subproduto pode ser utilizado como fonte energética para dietas de ruminantes. 
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CAPÍTULO 3 - Farelo do mesocarpo de babaçu, degradabilidade ruminal in 

situ 

 

O conteúdo deste capítulo segue as normas de formatação da Revista Brasileira de 

Zootecnia (Anexo 1) 

 

Resumo: Foi avaliada a degradabilidade ruminal in situ de cinco dietas contendo 

níveis crescentes de farelo do mesocarpo de babaçu (FMB) em substituição ao milho 

(0% 25% 50% 75% e 100%). As amostras dos concentrados, FMB e silagem foram 

incubadas no rúmen em sacos de TNT por 0; 4; 8; 12; 24; 48; 72 e 96 horas. Foi 

avaliada a cinética de degradação ruminal da matéria seca (MS), fibra em detergente 

neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA). O padrão de degradação da MS da 

dieta sem FMB diferiu das demais, enquanto as dietas contendo 25 e 50% de 

substituição apresentaram curvas paralelas de degradação da MS, e as dietas com 75 e 

100% foram paralelas entre si e com o FMB. Apenas as dietas com 25 e 50% de FMB 

tiveram semelhante extensão de degradação. A degradabilidade potencial (DP) da MS 

foi, respectivamente, 88,64; 84,50; 79,84; 72,45 e 67,93 para as dietas 0; 25; 50; 75 e 

100% de substituição. A substituição do milho pelo FMB reduziu a fração 

potencialmente degradável (b) da MS das dietas e elevou a taxa de degradação da fração 

potencialmente degradável. Com isso, a degradabilidade efetiva (DE) da MS das dietas 

contendo FMB em substituição ao milho foi semelhante à dieta sem FMB na taxa de 

passagem de 5% por hora, e superior a esta na taxa de passagem de 8% por hora. Na 

medida em que os níveis de substituição aumentaram nas dietas, a fração 

potencialmente degradável da FDN reduziu e a sua taxa de degradação foi elevada. A 

substituição do milho pelo FMB diminuiu a DP da FDA, obtendo-se DP da FDA de 

50,06; 41,75; 37,10; 33,52 e 31,42%, respectivamente, para as dietas 0; 25; 50; 75 e 

100% de substituição. A substituição do milho por farelo de mesocarpo de babaçu reduz 

a fração potencialmente degradável da matéria seca e da fibra em detergente neutro 

reduzindo a degradabilidade potencial das dietas.  

 

Palavras chaves: degradabilidade pontencial, fibra em detergente neutro, lignina, 

subprodutos, taxa de passagem 
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Babassu mesocarp bran, in situ ruminal degradability 

 

Abstract:  In situ rumen degradability of five diets containing increasing levels of 

babassu mesocarp bran (BMB) in substitution of corn (0% 25% 50% 75% and 100%), 

were evaluated. Samples of the concentrates, BMB and silage were incubated in TNT 

bags during 0, 4, 8, 12, 24, 48, 72 and 96 hours in the rumen. Were evaluated the 

kinetics of rumen degradation of dry matter (DM), neutral detergent fibrous (NDF) and 

acid detergent fibrous (ADF). By the test of parallelism of the curves the diet without 

BMB was different from all others for the degradation standard of DM, whereas diets 

containing 25 and 50% substitution showed parallel curves for DMD and diets with 75 

and 100% were parallel to each other and with BMB. Only diets with 25 and 50% of 

BMB had similar extent of degradation. The potential degradability (PD) of DM were 

88.64, 84.50, 79.84, 72.45 and 67.93, respectively, for diets 0, 25, 50, 75 and 100% 

replacement. The replacement of corn by BMB reduced the potentially degradable 

fraction (b) of DM of the diets and increased the degradation rate of the potentially 

degradable fraction. Thus, the effective degradability (ED) of DM for diets containing 

BMB replacing corn was similar to diet without BMB at the passage rate of 5% per 

hour, and above this at the passage rate of 8% per hour. As the substitution levels in the 

diets increased the potentially degradable fraction of NDF was reduced and its 

degradation rate was increased. The replacement of corn by BMB reduced the PD of 

ADF up to the level of 75%, obtaining PD of ADF of 50.06, 41.75, 37.10, 33.52 and 

31.42%, respectively, for diets 0, 25, 50, 75 and 100% replacement. The corn 

replacement by babassu mesocarp bran reduces the dry matter and neutral detergent 

fiber potentially degradable fraction reducing the diets degradability potential. 

 

Key words: byproducts, lignin, neutral detergent fiber, passage rate, potential 

degradability 
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3.1 Introdução 

 

O milho é um dos principais ingredientes utilizados em dietas de animais de 

produção, dentre eles os bovinos criados em confinamento. Porém, também é um dos 

alimentos que mais sofre variações no preço durante o ano, em especial na região Norte 

do Brasil, por estarem agregados os custos com o frete, uma vez que a produção de 

milho nesta região é incipiente havendo necessidade de importação de outras regiões. A 

utilização de subprodutos agroindustriais em dietas para ruminantes tem sido 

largamente testada (Castro et al., 2009; Miotto et al., 2009; Ferreira et al., 2010; Rêgo et 

al., 2010) com objetivo principal de reduzir os custos de produção despendidos com 

alimentação, além de demonstrar ser uma alternativa no descarte de resíduos 

agroindustriais. 

O farelo do mesocarpo de babaçu é um subproduto proveniente da moagem do 

mesocarpo do coco babaçu, possuindo em média 52,0% de amido e baixo teor protéico, 

3,01% (Silva, 2008) e 2,30% de PB (Guimarães, 2010). Diante da disponibilidade do 

subproduto na região Norte, tem-se observado sua utilização como alimento energético 

em dietas para bovinos criados em sistemas extensivos ou em confinamento, como 

alimento substituto ao milho. Contudo, raros estudos são encontrados para 

caracterização nutricional do farelo do mesocarpo de babaçu, a exemplo do estudo 

realizado por Guimarães (2010), que avaliou o efeito sobre parâmetros físicos e 

químicos da silagem, bem como sua influência sobre o consumo e digestibilidade 

aparente do alimento com ovinos, e do trabalho de Silva (2008) que testou seu uso em 

substituição ao milho em dietas de confinamento sobre o desempenho de bovinos. 
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Para que os subprodutos sejam introduzidos em dietas de produção de bovinos, é 

importante sua caracterização nutricional, não só em composição química, como 

também a determinação do comportamento cinético e dinâmica ruminal de degradação, 

já que para melhor aproveitamento e eficiência das dietas a sincronização entre fontes 

de proteína e energia é imprescindível, com reflexo sobre o desempenho animal. 

Conforme Queiroz et al. (2010), os parâmetros de degradação e passagem ruminal são 

influenciados pelos características físicas dos alimentos, sendo estes fatores mais 

proeminentes na fração efetivamente degradável.  

O farelo de mesocarpo do babaçu apresenta características químicas e nutricionais 

particulares, diferindo-se tanto dos alimentos volumosos, pela sua granulometria fina, 

quanto de alimentos concentrados como o milho, pelo menor valor nutricional. Diante 

disso, se pressupõe comportamento diferenciado quanto a sua dinâmica de utilização e 

degradação ruminal, característica importante no balanceamento de dietas. A cinética de 

degradação ruminal avaliada pela técnica in situ tem sido amplamente utilizada na 

predição da degradação ruminal em vários sistemas de avaliação de alimentos, sendo 

importante na caracterização de novos alimentos. 

Objetivou-se com este trabalho avaliar a degradação ruminal in situ da matéria 

seca, fibra em detergente neutro e fibra em detergente ácido de dietas contendo farelo 

do mesocarpo de babaçu em substituição ao milho, formuladas para terminação de 

bovinos em confinamento. 
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3.2 Materiais e Método 

 

O experimento foi realizado na Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia da 

Universidade Federal do Tocantins (UFT), município de Araguaína, localizada na 

região Norte do Tocantins (07º11’28’’ de Latitude Sul, e 48º12’26’’ de Longitude 

Oeste). Cinco dietas para bovinos machos em fase de terminação em confinamento 

foram formuladas, substituindo-se o milho por farelo do mesocarpo de babaçu (FMB), 

Tabela 1. O FMB substituiu em 0; 25; 50; 75 e 100% da matéria seca total do milho, os 

quais participaram da dieta via do concentrado. 

 

Tabela 1 – Proporção de ingredientes e composição bromatológica das dietas 

experimentais 

Ingredientes, % matéria seca 
Níveis de substituição do milho por farelo do 

mesocarpo de babaçu (%_ 
0 25 50 75 100 

Silagem de Mombaça 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
Farelo de mesocarpo do babaçu 0,00 16,25 32,50 48,75 65,00 
Milho 65,00 48,75 32,50 16,25 0,00 
Farelo de soja 10,93 10,90 10,90 10,90 10,88 
Uréia 0,00 0,36 0,71 1,06 1,42 
Calcário 1,57 1,24 0,89 0,54 0,20 
Núcleo mineral12 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

 Composição bromatológica 

Matéria seca, % matéria natural 73,97 73,17 73,20 72,69 72,48 
Proteína bruta 1 11,10 11,35 11,66 12,22 12,73 
Fibra em detergente neutro 1 30,72 32,15 36,79 41,67 45,73 
Hemicelulose 1 16,02 13,95 15,31 14,09 15,45 
Fibra em detergente ácido 1 14,70 18,20 21,48 27,58 30,28 
Carboidratos não fibrosos 1 47,84 47,06 41,94 36,10 30,41 
Extrato etéreo 1 2,92 2,34 2,08 1,91 1,55 
Matéria mineral 1 7,42 7,11 7,53 8,10 9,59 
1Vantage Núcleo Peso (Agroquima Produtos Agropecuários Ltda.) – Ca – 143 g; P – 40 g; S – 35 g; Na – 90 g; Mg – 
15 g; Zn – 1.500 mg; Mn – 35 mg; Cu – 500 mg; Co – 50 mg; I – 50 mg; Se – 6 mg; Vitamina A -100.000 U.I; 
Vitamina E – 150 U.I; Monensina sódica – 1.400 mg; Bicarbonato de sódio – 200 g; 2 % da matéria seca; 
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As amostras de concentrados, FMB, milho e silagem de capim mombaça (SIL) 

foram obtidas por confecção de amostra composta obtida por coleta durante o período 

de confinamento dos animais submetidos aos respectivos tratamentos. Estas foram pré-

secas e moídas em moinho tipo Wiley, para a obtenção de partículas de 2,0 mm 

(Valente et al., 2011).  

O FMB e o milho utilizados neste trabalho possuíam respectivamente, 86,3 e 

88,7% de matéria seca (MS); 3,1 e 9,7% de proteína bruta (PB); 45,0 e 16,3% de fibra 

em detergente neutro (FDN); 32,0 e 3,5% de fibra em detergente ácido (FDA); 13,0 e 

12,8% de hemicelulose (HEM); 46,6 e 69,2% de carboidratos não fibrosos (CNF); 91,4 

e 85,5% de carboidratos totais (CT); 0,6 e 3,3% de extrato etéreo (EE); 4,6 e 1,6% de 

cinza. A silagem de mombaça apresentou 25,1% de MS; 5,6% de PB; 81,7% de FDN; 

55,2% de FDA; 26,5% de HEM e 3,0% de EE. 

As amostras foram incubadas no rúmen por 0; 4; 8; 12; 24; 48; 72 e 96 horas. Para 

a incubação foram utilizados sacos de TNT (tecido não tecido), gramatura de 100g/m2 

(Casali et al., 2009, Valente et al., 2011) com dimensões de 5,0 x 4,5 cm, 

proporcionando-se relação média de 20 mg de amostra por cm2 de área superficial dos 

sacos (Nocek, 1988). Os sacos de TNT foram identificados e secos em estufa de 105 ºC 

por uma hora, levados a dessecador por 30 minutos e pesados. Posteriormente as 

amostras foram em pesadas, identificadas e registradas. Os sacos de TNT com as 

amostras foram acondicionados em sacos de filó (15 x 20 cm), e estes foram presos a 

correntes cromadas por braçadeiras lacre de náilon. Utilizou-se como âncora pesos de 

100 gramas. 

Foram utilizadas três vacas mestiças de origem leiteira, com peso vivo médio de 

aproximadamente 450,0 kg. Os animais foram alojados em baias individuais, recebendo 
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água à vontade e 2,0% do PV de MS/dia, em duas alimentações diárias, às 8 e 17 horas. 

A dieta compreendeu cana hidrolizada e concentrado contendo milho e FMB em 

proporções iguais, farelo de soja, calcário, núcleo mineral e uréia. A dieta apresentou 

13,0% PB, 60% de volumoso e 40% de concentrado na matéria seca total.  

Foram incubados o FMB, a silagem de mombaça e os concentrados de cada dieta, 

0; 25; 50; 75 e 100% de substituição. Os alimentos foram incubados em duplicata por 

animal, perfazendo o total de 14 sacos por tempo e 98 sacos incubados por animal. 

Todas as amostras foram colocadas ao mesmo tempo nos três animais, e a cada tempo 

os sacos correspondentes foram retirados do rúmen (4; 8; 12; 24; 48; 72 e 96 horas 

sequencialmente), sendo imediatamente lavados até se obter água livre de resíduos e 

límpida. Os sacos foram colocados em estufa de ventilação forçada a 65ºC por 72 horas 

e transferidos para estufa de 105º C por 45 minutos, posteriormente para dessecador por 

30 minutos, sendo pesados.  

Para determinação das frações solúveis (tempo zero), os sacos contendo as 

amostras foram lavados em água, seguindo-se o processo de secagem e pesagem já 

descrito. A matéria seca não degradável foi obtida por diferença entre o peso da amostra 

pré e pós-incubação. Após determinação da matéria seca, o mesmo saco com amostra 

foi utilizado para determinação da FDN e FDA (Van Soest et al., 1991), utilizando-se o 

digestor de fibra em sacos de extração, modelo MA 444 da empresa Marconi 

equipamentos para laboratório ®. 

Para estimar o desaparecimento dos componentes nutricionais utilizou-se o 

seguinte modelo proposto por Ørskov & McDonald (1979):  

DP = a + b (1- e-ct),  

em que, 
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DP = percentagem potencial de degradação após um tempo de incubação; 

a = fração solúvel;  

b = fração insolúvel potencialmente degradável; 

c = taxa constante de degradação (%/h); 

t = tempo de incubação no rúmen (h). 

As degradabilidades efetivas foram calculadas utilizando-se os valores de taxa de 

passagem sugeridos pelo ARC (1984), de 2%/h, 5%/h e 8%/h, correspondendo ao 

baixo, médio e alto consumo, respectivamente, seguindo o modelo proposto por Ørskov 

e McDonald (1979): 

DE = S + [(B * c) / (c + k)],  

em que, 

DE = degradabilidade efetiva, %; 

S = fração solúvel; 

B = fração degradável calculada subtraindo-se a fração solúvel do potencial de 

degradação (B1 = A – S) (fração lentamente degradada); 

c = taxa constante de degradação (% / h); 

k = taxa fracional de passagem (% / h). 

As curvas de degradação foram avaliadas pelos testes de paralelismo e de 

identidade de curvas ao nível de 5% de significância (Freese, 1970). 
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3.3 Resultados e Discussão 

 

A dieta sem FMB apresentou padrão de degradação diferente das demais dietas 

avaliadas (Tabela 2), também não apresentando, pelo teste de identidade, semelhança 

com nenhuma outra dieta, com degradabilidade potencial média de 88,64% da MS. 

 

Tabela 2 – Degradabilidade potencial média da matéria seca por tempo de retenção de 

dietas com substituição do milho por farelo de mesocarpo do babaçu 

(FMB), FMB e silagem de mombaça (SIL) 

Tratamentos 
Tempos de retenção (horas) 

r2 
0 4 8 12 24 48 72 96 

0%1 13,61 30,10 42,97 53,03 71,79 84,98 87,97 88,64  

Equação 2Degradabilidade potencial = 13,60 + 75,23 (1 − exp−0,0619t) a A 0,93 

25%1 14,79 34,15 48,13 58,23 74,61 83,12 84,32 84,50  

Equação 2Degradabilidade potencial = 14,78 + 69,74 (1 − exp−0,0813t) b B 0,93 

50%1 13,29 34,46 48,90 58,75 73,16 79,17 79,78 79,84  

Equação 2Degradabilidade potencial = 13,28 + 66,56 (1 − exp−0,0958t) b B 0,90 

75%1 10,61 39,55 54,95 63,14 71,05 72,42 72,45 72,45  

Equação 2Degradabilidade potencial = 10,61 + 61,83 (1 − exp−0,1578t) c C 0,94 

100%1 9,34 42,33 56,75 63,05 67,52 67,93 67,93 67,93  

Equação 2Degradabilidade potencial = 09,34 + 58,59 (1 − exp−0,2071t) c D 0,94 

FMB 17,85 31,53 40,58 46,56 54,85 57,94 58,20 58,22  

Equação 2Degradabilidade potencial = 17,85 + 40,37 (1 − exp−0,1035t) c E 0,91 

SIL 9,51 15,69 21,05 25,69 36,25 47,63 52,47 54,53  

Equação 2Degradabilidade potencial = 09,51 + 46,54 (1 − exp−0,0356t) d F 0,96 

Equações acompanhadas por letras minúsculas iguais são paralelas pelo teste de paralelismo de curvas a 5% de 
probabilidade. Equações acompanhadas por letras maiúsculas iguais são idênticas pelo teste de identidade de curvas a 
5% de probabilidade (Freese, 1970); 1 Nível de substituição do milho por farelo do mesocarpo de babaçu; 2 equação 
de degradação da matéria seca, modelo de Ørskov, %. 

 

As dietas contendo 25% e 50% de substituição do milho mostraram semelhante 

comportamento de degradação da MS, apresentando mesmo nível de degradação nos 

diferentes horários avaliados. O aumento do nível de substituição do milho também não 
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promoveu alteração na DP destas dietas, com 84,50% da MS para a dieta com 25% de 

FMB e 79,84% para a com 50%, 

Conforme pode ser observado na Figura 1, ao se comparar as dietas 25% e 50% 

de substituição, com a dieta sem FMB, se observa que até o tempo de 24 horas as 

primeiras apresentaram maior nível de degradação da MS. A partir de 48 horas de 

incubação a degradação da MS da dieta 0% ultrapassa a das dietas 25 e 50%, 

culminando em maior DP para a com 0% de substituição.  

 

Figura 1 – Curvas de degradação da matéria seca de dietas contendo níveis de farelo do 

mesocarpo de babaçu (FMB) em substituição ao milho e alimentos: FMB e silagem de capim 

mombaça (SIL). 
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As dietas com 75 e 100% de substituição foram paralelas, contudo não 

apresentaram a mesma extensão de degradação da MS, em que a dieta 75% teve maior 

DP (Tabela 2). As curvas de degradação da MS das dietas 75% e 100% foram paralelas 

à curva de degradação do FMB. Este fato evidencia a influência negativa do uso de 

elevados níveis de FMB sobre a degradação da matéria seca das dietas. 

Até o horário de 12 horas de incubação todas as dietas contendo FMB 

apresentaram maior nível de degradação que a dieta exclusivamente com milho (Figura 

1). A partir do tempo de 24 horas, a degradação desta foi maior que a das dietas com 

substituição 75% e 100%, e a partir de 48 horas passou a ser maior que as dietas com 

25% e 50% de substituição do milho. Também pode ser verificado que depois de 48 

horas de incubação houve tendência de estabilização da degradação da MS nas dietas 

com FMB, não ocorrendo, ou ocorrendo pouca degradação adicional. Este 

comportamento é explicado pelo padrão de degradação observado para o FMB, em que 

para este alimento, ao compararmos a degradação da MS obtida em 48 horas àquela 

obtida em 96 horas de incubação verifica-se acréscimo de apenas 0,48%.  

A mais rápida degradação da MS das dietas com FMB fez com que quanto mais 

alto o nível de substituição na dieta, a menores tempos de incubação a DP da MS fosse 

atingida, com isso, pode-se esperar que em dietas de programas intensivos de 

alimentação, os quais apresentam elevadas taxas de passagem do alimento pelo rumem, 

pelo elevado consumo de alimento, o aproveitamento do FMB seja otimizado. Segundo 

Galati (2004), as diferentes taxas de desaparecimento nos intervalos de tempo podem 

ser utilizadas como estratégia nutricional para sincronizar ingredientes, e maximizar a 

produção de proteína microbiana para aumentar a digestão. 
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As dietas 0%, 25% e 50% de substituição tiveram a fração prontamente solúvel da 

MS semelhantes (Tabela 3), sendo esta reduzida nas dietas com 75% e 100% de 

substituição. A substituição do milho pelo FMB pode ter reduzido a fração prontamente 

solúvel das dietas, uma vez que o FMB apresentou 17,85% de fração solúvel, enquanto 

a do milho está em torno de 20,98%. No entanto, a fração solúvel de alimentos medida 

pelo método de degradabilidade in situ em sacos de TNT, pode ser influenciada pela 

granulometria do alimento superestimando os valores da fração prontamente solúvel 

(Berchielle et al., 2001). 

 

Tabela 3 - Estimativa dos parâmetros de degradação da matéria seca e degradabilidade 

efetiva de dietas contendo farelo do mesocarpo de babaçu em substituição ao 

milho 

Alimento 
Degradabilidade da matéria seca (%) Degradabilidade efetiva (%) 

a, % b, % c, %/h 2%/h 2 5%/h 2 8%/h 2 
0% 1 13,61 75,24 6,18 70,46 55,21 46,41 
25% 1 14,79 69,74 8,13 70,76 57,97 49,94 
50% 1 13,29 66,56 9,58 68,35 57,01 49,55 
75% 1 10,61 61,84 15,78 65,49 57,57 51,64 
100% 1 9,34 58,59 20,70 62,77 56,53 51,60 
FMB 17,85 40,37 10,34 51,68 45,07 40,62 
SIL 9,51 46,54 3,56 39,31 28,87 23,84 

a = fração solúvel; b = fração potencialmente degradável; c = taxa de degradação da fração b; FMB – farelo do 
mesocarpo de babaçu; SIL – silagem de mombaça; 1 Percentuais de substituição do milho por farelo do mesocarpo de 
babaçu; 

2 Taxas de passagem (ARC, 1984). 

 

A fração potencialmente degradável da MS foi reduzida na medida em que o 

FMB aumentou nas dietas (Tabela 3). Provavelmente a redução desta fração nas dietas 

com FMB é conseqüência do aumento dos teores de FDN e FDA destas, e redução da 

quantidade de carboidratos não fibrosos, justificados pelos elevados teores de FDN e 

FDA no FMB (45,0% e 32,0%, respectivamente) proporcionando menor fração 

potencialmente degradável, 40,37%, quando comparada à do milho, 73,78% 

(Magalhães et al., 2006). Goes et al. (2008) verificaram que o maior teor de FDN da 
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casca de algodão teve efeito negativo sobre a fração potencialmente degradável da MS. 

Segundo estes autores, maiores teores de matéria mineral no alimento também podem 

ser um fator que aumenta a fração indegradável da MS, verificando-se que neste estudo 

a substituição de milho por FMB nas dietas promoveu aumento no teor de matéria 

mineral (Tabela 1). 

A fração potencialmente degradável é determinante da DP do alimento, desta 

forma, a maior DP das dietas com menor quantidade de FMB (Tabela 2) pode ser 

explicada pelos maiores conteúdos desta fração. As taxas de degradação da fração 

potencialmente degradável foram elevadas com o aumento do nível de FMB na 

composição dos concentrados. Comparando a dieta sem FMB com as dietas 25; 50; 75 e 

100%, o aumento na taxa foi de 31,6; 56,3; 155,3 e 235,0%, respectivamente. A maior 

taxa de degradação das dietas com FMB se deve ao maior valor observado para este 

parâmetro para subproduto FMB (10,34%/hora) em comparação à do milho 

(4,13%/hora, segundo Magalhães et al., 2006). 

Segundo estudo de Queiroz et al. (2010), os parâmetros de degradação e passagem 

ruminal são influenciados pelas características físicas dos alimentos, apresentando 

efeitos acentuados na fração efetivamente degradável. O FMB é característico pelo seu 

baixo tamanho de partículas, apresentando 96% de partículas passantes em peneira de 

1,18 mm. Esta característica pode influenciar a taxa de degradação da fração 

potencialmente degradável, uma vez que partículas menores apresentam maior área 

relativa para ataque dos microorganismos ruminais (Nússio et al., 2006), acelerando o 

processo degradação. 

A elevada taxa de degradação da fração potencialmente degradável foi 

responsável pelo maior percentual de MS degradada nas primeiras horas de incubação 
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das dietas contendo FMB. Porém, como a fração potencialmente degradável destas 

dietas foi menor, observou-se estabilização mais rápida do percentual degradado na 

medida em que o FMB substituiu o milho (Tabela 2).  

Na avaliação da degradabilidade efetiva (DE) da MS sob baixa taxa de passagem, 

2% por hora, as dietas com 0% e 25% de substituição do milho foram semelhantes 

(Tabela 3), verificando-se redução da DE na medida em que a FMB substituiu o milho. 

Já sob a taxa de passagem de 5% de por hora foi verificado que todas as dietas 

apresentaram semelhantes DE, e quando avaliadas em elevada taxa de passagem 

(8%/hora) observou-se que quanto maior o nível de substituição, maior foi a DE da MS. 

Este comportamento ocorreu em função das maiores taxas de degradação da fração 

potencialmente degradável, ou seja, apesar do FMB apresentar menor quantidade de MS 

aproveitável, esta fração é utilizada rapidamente, enquanto o milho precisa de maior 

tempo de retenção no rúmen para que haja o efetivo aproveitamento. Desta forma, ao se 

estimar a DE a uma elevada taxa de passagem, como 8%/hora, o baixo tempo de 

retenção ruminal do alimento permitiria ao concentrado 0%, aproveitamento da MS 

potencialmente degradável de 52,4%, enquanto o concetrado 100% teria 76,0% de sua 

MS aproveitada. 

O aumento na taxa de passagem implica na redução da digestibilidade dos 

alimentos (Ferreira, 2008), já que a competição entre as taxas de degradação e a taxa de 

passagem de cada partícula resultam na digestibilidade real do alimento (Mertens & 

Ely, 1982). Com isso, pode-se inferir que em dietas com taxas de passagem de média a 

elevada (5 e 8% por hora, respectivamente), geralmente dietas com menores 

participações de alimentos volumosos e animais com maiores níveis de exigência e 

consumo, a substituição do milho por FMB não altera o padrão de degradação ruminal 
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da MS. Assim, pressupõe-se que a menor DP da MS do FMB não limita seu uso a nível 

ruminal em dietas com elevadas taxas de passagem. 

As dietas com 0% e 25% de substituição apresentaram semelhante padrão de 

degradação da FDN (Tabela 4), entretanto diferiram quanto a extensão de degradação 

nos tempos avaliados. A partir de 24h de incubação a dieta 0% mostra degradação 

superior a cada tempo avaliado.  

 

Tabela 4 – Degradabilidade potencial média da fibra em detergente neutro, por tempo 

de retenção, de dietas com substituição do milho por farelo do mesocarpo de 

babaçu (FMB), FMB e silagem de mombaça (SIL) 

Tratamentos 
Tempos de retenção (horas) 

r2 
0 4 8 12 24 48 72 96 

0% 1 2,85 8,85 14,50 19,81 33,89 55,30 70,05 80,22  

Equação 2 Degradabilidade potencial = 2,84 + 99,95 (1 − exp−0,0155t) a A 0,91 

25% 1 3,00 8,76 14,00 18,79 30,73 46,61 55,70 60,90  

Equação 2 Degradabilidade potencial = 2,99 + 64,86 (1 − exp−0,02325t) a B 0,97 

50% 1 0,83 10,57 18,27 24,36 36,01 44,63 46,74 47,26  

Equação 2 Degradabilidade potencial = 0,83 + 46,60 (1 − exp−0,0586t) b D 0,93 

75% 1 1,43 10,48 17,63 23,27 34,02 41,91 43,82 44,29  

Equação 2 Degradabilidade potencial = 1,43 + 43,00 (1 − exp−0,0591t) b DE 0,85 

100% 1 3,66 12,00 18,51 23,58 33,02 39,61 41,09 41,42  

Equação 2 Degradabilidade potencial = 3,65 + 37,86 (1 − exp−0,0622t) b E 0,88 

FMB 0,47 13,59 21,74 26,80 33,12 35,00 35,11 35,12  

Equação 2 Degradabilidade potencial = 0,47+34,65 (1 − exp−0,1189t) c F 0,95 

SIL 3,26 9,10 14,31 18,94 30,00 43,30 49,91 53,20  

Equação 2 Degradabilidade potencial = 3,25 + 53,20 (1 − exp−0,0291t) a C 0,96 

Equações acompanhadas por letras minúsculas iguais são paralelas pelo teste de paralelismo de curvas a 5% de 
probabilidade. Equações acompanhadas por letras maiúsculas iguais são idênticas pelo teste de identidade de curvas a 
5% de probabilidade (Freese, 1970); 1 Nível de substituição do milho por farelo do mesocarpo de babaçu; 2 equação 
de degradação da fibra em detergente neutro, modelo de Ørskov, % . 

 

As curvas das dietas com 50%, 75% e 100% de substituição do milho tiveram 

mesmo comportamento de degradação da FDN, verificando-se que a partir de 48 horas 
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de incubação estas dietas tiveram suas taxas de degradação reduzidas, iniciando o 

processo de estabilização. O padrão de degradação destas foi diferente das dietas 0% e 

25% de FMB em substituição ao milho, assim como do padrão observado para a curva 

do FMB. 

Até 12 horas de incubação os níveis de degradação da FDN das dietas com 

presença de FMB tenderam a serem maiores que o da dieta exclusivamente com milho, 

assemelhando-se no tempo de 24 horas, quando a partir de 48 horas a dieta 0% passa a 

apresentar maior nível de degradação da FDN. O comportamento das dietas com FMB é 

justificado pela rápida degradação da FDN do FMB, até 24 horas. Contudo, do tempo 

de 48 horas até 96 horas não houve acréscimo na degradação da FDN, permanecendo 

em torno de 35%. Esta observação evidencia a rápida fermentação da fibra do FMB, 

demonstrando o potencial da FMB como fonte fornecedora de energia em dietas que 

favoreçam tempo de permanência no rúmen que otimize seu uso. 

Quanto à avaliação da identidade de curvas, é observado que na medida em que o 

FMB substituiu o milho houve tendência de decréscimo na DP da FDN. Pelo teste de 

identidade, apenas a dieta com 75% de substituição teve nível de degradação 

semelhante ao das dietas com 50% e 100% de substituição. Conforme valores médios 

verificados por Magalhães et. al (2006), a DP da FDN do milho está em torno de 

43,54%, 24,0% superior ao observado para o FMB. A qualidade inferior da FDN do 

FMB reduziu a degradabilidade da FDN das dietas com maiores níveis de substituição. 

O maior teor de FDA, e principalmente de lignina presente no FMB (Tabela 1), pode ter 

influenciando negativamente o potencial de degradação da FDN deste alimento e, 

consequentemente das dietas. 
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Ferreira (2008) sugeriu que em função da insolubilidade da FDN, a obtenção de 

fração prontamente degradável na FDN de alimentos ocorre em decorrência da perda de 

partículas pequenas o suficiente para passarem pelos poros dos sacos durante a lavagem. 

Os valores obtidos para a fração prontamente degradável foram variáveis entre as dietas 

(Tabela 5), não apresentando padrão definido quando de suas comparações.  

A fração potencialmente degradável da FDN diminuiu com o aumento do FMB 

nas dietas, o que determinou a redução da DP. A menor degradação desta fração reflete 

a baixa qualidade da FDN do FMB, que apresentou fração potencialmente degradável 

de 34,65%, inferior inclusive à da silagem, 53,2%. 

 

Tabela 5 - Estimativa dos parâmetros de degradação da fibra em detergente neutro e 

degradabilidade efetiva de dietas contendo farelo do mesocarpo de babaçu 

em substituição ao milho 

Alimento 
Degradabilidade da fibra em 

detergente neutro (%) 
Degradabilidade efetiva (%) 

a b c 2%/h 2 5%/h 2 8%/h 2 
0% 1 2,85 99,95 1,55 46,48 26,50 19,07 
25% 1 3,00 64,87 2,32 37,87 23,58 17,80 
50% 1 0,83 46,60 5,86 35,57 25,97 20,53 
75% 1 1,43 43,00 5,91 33,56 24,72 19,70 
100% 1 3,66 37,86 6,23 32,31 24,65 20,23 
FMB 0,47 34,65 11,89 30,13 24,86 21,18 
SIL 3,26 53,20 2,91 34,79 22,83 17,45 

a = fração solúvel; b = fração potencialmente degradável; c = taxa de degradação da fração b; FMB – farelo do 
mesocarpo de babaçu; SIL – silagem de mombaça; 1 Percentuais de substituição do milho por farelo do mesocarpo de 
babaçu; 

2 Taxas de passagem (ARC, 1984). 

 

As taxas de degradação da fração potencialmente degradável da FDN para as 

dietas com 0 e 25% de substituição foram semelhantes, 1,55 e 2,32% por hora 

respectivamente, o que explica a semelhança no teste de paralelismo. Contudo, é 

observado que a partir de 50% de substituição, as taxas de degradação elevam-se em 

mais de 100%. Como a FMB apresentou alto valor para este parâmetro, 11,89% por 
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hora, os resultados são justificados. O FMB avaliado neste trabalho teve taxa de 

degradação da fração potencialmente degradável da FDN 2,96 vezes maior que aquela 

relatada por Magalhães et al. (2006) para o milho (4,01% por hora). 

À taxa de passagem de 2% por hora, os acréscimos de FMB influenciaram 

negativamente a DE da FDN das dietas, conseqüência do decréscimo da fração 

potencialmente degradável observada nas dietas com FMB. À taxa de passagem de 5% 

por hora, a FDN da dieta sem FMB apresentou maior degradabilidade, observando-se 

semelhança entre as DE da FDN quando as dietas foram avaliadas sob alta taxa de 

passagem, em função da maior taxa de degradação, crescente com o aumento de FMB 

nas dietas.  

Como ressaltado anteriormente, a degradabilidade da FDN até as 24h foi maior 

quanto maior o nível de substituição, provavelmente o menor tamanho das partículas do 

FMB favorece a degradação mais rápida deste alimento refletido em maiores DE nas 

dietas com altos níveis de inclusão de FMB, para taxas de passagem elevadas (Figura 

2).  

Pelo teste de paralelismo de curvas, as dietas 0; 25 e 50% de substituição tiveram 

o mesmo comportamento de degradação da FDA (Tabela 6), contudo a extensão da 

degradação diferiu, decrescendo com o aumento de FMB. As dietas contendo 75 e 

100% de substituição foram paralelas e idênticas, com degradação da FDA de 33,42% e 

31,42%, respectivamente, ao final de 96 horas. Porém, tiveram curva de degradação 

com padrão diferente da dieta exclusivamente com milho e das com 25 e 50% de 

substituição milho por FMB.  

Observa-se que o FMB teve DP da FDA semelhante à observada para as duas 

dietas com maiores níveis de substituição, promovendo redução da DP da FDA das 
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dietas na medida em que foi adicionado. É importante ressaltar que o FMB teve curva 

de degradação semelhante à das dietas 0%, 25% e 50%, porém não foi paralela às dietas 

com maiores os níveis de FMB. Este resultado indica que o FMB parece não ter sido o 

componente determinante da cinética de degradação da FDA dos concentrados. 

 

Figura 2 – Efeito da taxa de passagem ruminal e níveis de substituição do milho por farelo do 

mesocarpo de babaçu sobre a degradabilidade efetiva da fibra em detergente neutro (FDN). 

 

Para todas as dietas avaliadas, e inclusive para o FMB, a partir de 24 horas de 

incubação a degradação da FDA não teve acréscimos expressivos, estando os valores 

neste tempo muito próximos da DP. É verificado que apenas a silagem continua a ter 

acréscimos na degradação da fração FDA. Ao tempo de 24 horas a silagem teve 

degradada apenas 50,1% da FDA potencialmente degradável ao final de 96 horas de 

incubação. 
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Tabela 6 – Degradabilidade potencial média da fibra em detergente ácido, por tempo de 

retenção, de dietas com substituição do milho por farelo do mesocarpo de 

babaçu (FMB), FMB e silagem de mombaça (SIL) 

Tratamentos 
Tempos de retenção (horas) 

r2 
0 4 8 12 24 48 72 96 

0%1 1,62 31,02 43,29 48,40 51,80 52,06 52,06 52,06  
Equação 2 Degradabilidade potencial = 1,62 + 50,44 (1 − exp−0,2186t) a A 0,91 

25%1 2,76 21,53 31,26 36,31 40,99 41,73 41,75 41,75  
Equação 2 Degradabilidade potencial = 2,76 + 38,98 (1 − exp−0,1642t) a B 0.95 

50%1 0,12 30,73 36,00 36,91 37,10 37,10 37,10 37,10  
Equação 2 Degradabilidade potencial = 0,12 + 36,99 (1 − exp−0,4397t) a C 0,97 

75%1 0,40 24,94 31,30 32,95 33,51 33,52 33,52 33,52  
Equação 2 Degradabilidade potencial = 0,40 + 33,12 (1 − exp−0,3374t) b D 0,88 

100%1 0,47 24,32 29,79 31,05 31,42 31,42 31,42 31,42  
Equação 2 Degradabilidade potencial = 0,46 + 30,95 (1 − exp−0,3681t) b D 0,93 

FMB 0,30 24,20 29,35 30,46 30,77 30,77 30,77 30,77  
Equação 2 Degradabilidade potencial = 0,30+30,47 (1 − exp−0,3837t) a D 0,95 

SIL 3,49 9,98 15,69 20,71 32,43 45,82 52,02 54,88  
Equação 2 Degradabilidade potencial = 3,49 + 53,86 (1 − exp−0,0321t) c E 0,90 

Equações acompanhadas por letras minúsculas iguais são paralelas pelo teste de paralelismo de curvas a 5% de 
probabilidade. Equações acompanhadas por letras maiúsculas iguais são idênticas pelo teste de identidade de curvas a 
5% de probabilidade (Freese, 1970); 1 Nível de substituição do milho por farelo do mesocarpo de babaçu; 2 equação 
de degradação da fibra em detergente ácido, modelo de Ørskov, %. 

 

Provavelmente o baixo potencial de degradação da FDA do FMB está ligado ao 

seu elevado conteúdo de lignina, 11,5% da MS, aproximadamente 36,0% da FDA do 

FMB. Alto teor de lignina também foi encontrado por Guimarães (2010), 13,2% da MS, 

que constatou menor digestibilidade da MS em função deste componente. A lignina é 

um importante redutor da qualidade dos alimentos, já que reduz potencialmente a 

degradação da fibra pelos microrganismos do rúmen, uma vez que fica ligada aos 

carboidratos da parede celular (Van Soest, 1994), diminuindo a digestibilidade dos 

nutrientes. Porém, segundo Lechetenberg et al. (1974), apesar de atuar como limitador 

da extensão de digestão, e portanto diretamente a digestibilidade e DP, este componente 

não influencia a taxa de digestão da fração digestível. 
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O aumento de FMB nas dietas promoveu redução da fração potencialmente 

degradável da FDA (Tabela 7) devido à menor participação desta fração na FDA 

presente no FMB (30,47%) quando comparada ao observado para o milho (84,5%, 

segundo Magalhães et al., 2006). A menor fração potencialmente degradável da FDA 

das dietas com FMB é responsável pela menor DP observada para estas dietas. 

 

Tabela 7 - Estimativa dos parâmetros de degradação da fibra em detergente ácido e 

degradabilidade efetiva de dietas contendo farelo do mesocarpo de babaçu 

em substituição ao milho 

Alimento 
Degradabilidade da fibra em 

detergente ácido (%) 
Degradabilidade efetiva (%) 

a b c 2 2%/h 2 5%/h 2 8%/h 
0% 1 1,62 50,45 21,86 47,84 42,67 38,55 
25% 1 2,76 38,98 16,42 37,51 32,65 28,97 
50% 1 0,12 36,98 43,97 35,49 33,32 31,41 
75% 1 0,40 33,12 33,74 31,67 29,25 27,18 
100% 1 0,47 30,96 36,80 29,83 27,72 25,89 
FMB 0,30 30,47 38,37 29,26 27,26 25,51 
SIL 3,49 53,86 3,21 36,68 24,55 18,92 

a = fração solúvel; b = fração potencialmente degradável; c = taxa de degradação da fração b; FMB – farelo do 
mesocarpo de babaçu; SIL – silagem de mombaça; 1 Percentuais de substituição do milho por farelo do mesocarpo de 
babaçu; 

2 Taxas de passagem (ARC, 1984). 

 

A taxa de degradação da fração potencialmente degradável não apresentou padrão 

definido, podendo-se ressaltar apenas que esta foi de 38,37% por hora, bem superior à 

que Magalhães et al. (2006) observaram para o milho, 6,9% por hora. De forma que 

eram esperados maiores taxas de degradação para as dietas com maiores níveis de FMB, 

não confirmado pelos valores observados. Devido às menores frações potencialmente 

degradáveis das dietas com FMB a todas as taxas de passagem (baixa, média e alta), 

quanto menor o nível de substituição do milho maior foi a DP da FDA. 
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3.4 Conclusões 

 

A substituição do milho por farelo do mesocarpo de babaçu reduz a fração 

potencialmente degradável da matéria seca e da fibra em detergente neutro, reduzindo a 

degradabilidade potencial das dietas. Contudo, por elevar a taxa de degradação da 

matéria seca, a substituição total do milho por farelo do mesocarpo de babaçu pode 

permitir semelhante degradabilidade efetiva em taxas de passagem médias e altas, 

favorecendo seu uso em dietas que proporcionem elevado consumo de matéria seca. 
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CAPÍTULO 4 –  Consumo, digestibilidade e desempenho produtivo de tourinhos 

alimentados com dietas contendo farelo do mesocarpo do babaçu 

 

O conteúdo deste capítulo segue as normas de formatação da Revista Brasileira de 

Zootecnia (Anexo 1) 

 

Resumo: Foram avaliados a digestibilidade, o consumo de nutrientes e o 

desempenho produtivo de 30 tourinhos terminados em confinamento com dietas 

contendo farelo de mesocarpo de babaçu em substituição ao milho. Os animais foram 

distribuídos em delineamento inteiramente casualizado, com cinco níveis de 

substituição do milho: 0; 25; 50; 75 e 100%, e com seis repetições. Os animais 

apresentaram idade inicial média de 18,9 meses e peso médio de 346,7 kg, e o período 

experimental teve 84 dias de duração. Os consumos de matéria seca (MS) em kg/dia, % 

PV e g/kg PV0,75 aumentaram em 0,026 kg/dia,  0,0068% e 0,3 g/kg PV0,75 para cada 

ponto percentual de FMB em substituição ao milho. Os consumos de fibra em 

detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA), proteína bruta (PB) e 

carboidratos totais (COHT) aumentaram linearmente, enquanto o consumo de 

carboidratos não fibrosos (CNF) teve comportamento quadrático com ponto de máximo 

em 46,7% de FMB para o consumo em kg/dia. O consumo de NDT não foi influenciado 

pelas dietas com médias de 6,02 kg/dia; 1,46% PV e 65,67 g/kg PV0,75. A 

digestibilidade aparente (DA) da FDA (média de 25,16%) e do extrato etéreo (média de 

75,95%) não foram influenciados, havendo redução na digestibilidade da hemicelulose. 

A DA da MS e nutrientes PB, FDN, CNF, COHT e % de NDT tiveram comportamento 

quadrático com pontos de mínima digestibilidade com 85,0; 63,8; 86,7; 63,8; 96,7 e 

83,3% de substituição, respectivamente. O peso final (476,82 kg) e ganho médio diário 

(1,55 kg/dia) não foram afetados pelas dietas experimentais. A eficiência alimentar da 

MS e da PB diminuiram com o aumento dos níveis de FMB, porém a eficiência 

alimentar do NDT não foi alterada. Os diferentes níveis de substituição do milho pelo 

farelo de mesocarpo do babaçu permitiram mesmo consumo de energia e 

proporcionaram ganho de peso e peso final semelhantes. 
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Palavras chave: alto nível de concentrado, eficiência alimentar, ganho de peso, 

nutrientes digestíveis totais, subprodutos 

 

Babassu mesocarp bran, intake, digestibility and feedlot performance of young 

bulls 

 

Abstract:  The substitution of corn by babassu mesocarp bran (BMF) on diets 

digestibility, intake and performance of 30 young crossbred bulls feedlot finished with 

20% roughage in the DM (mombaça grass silage), was tested. The animals were 

distributed in a completely randomized design with five treatments, a diet with 100% 

corn and its replacement in 25, 50, 75 and 100% for BMF, with six replicates. Animals 

with initial mean age of 18.9 months and mean weight of 346.7 kg, and experimental 

period lasted 84 days. Dry matter intake (DM) in kg /day, % BW and g /kg BW0,75 

increased by 0.026 kg / day, 0.0068% and 0.3 g /kg BW0,75 for each percentage point of 

BMB replacing corn. A linear increase in neutral detergent fibrous (NDF), acid 

detergent fibrous (ADF), crude protein (CP) and total carbohydrates (TC) were also 

observed. NFC intake had a quadratic response with the maximum point in 46.7% of 

BMB for consumption in kg  day. The TDN consumption was not influenced by diets 

with an average of 6.02 kg /day, 1.46% BW and 65.67 g /kg BW0,75. Were not affected 

the apparent digestibility (AD) of FDA (average 25.16%) and ether extract (average 

75.95%), with a reduction in digestibility of hemicellulose. The AD of the DM and 

nutrients CP, NDF, NFC, TC and % of TDN had a quadratic behavior with points of 

minimum digestibility with 85.0, 63.8, 86.7, 63.8, 96.7 and 83.3% of replacement, 

respectively. DM and CP feed efficiency decreased with increasing BMF levels, but the 

NDT feed efficiency has not changed. The different levels of corn substitution for 

babassu mesocarp bran allowed same energy intake, and provided weight gain and final 

weight similar.  

 

Key words: by-products, feed efficiency, high concentrate levels, total digestible 

nutrients, weight gain  
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4.1 Introdução 

 

O babaçu é uma palmeira do gênero Orbignya com vasta no território nacional e 

em variadas unidades de solo, consorciando-se ou alternando-se com coberturas 

florestais como mata, cerrado, capoeira, pastagem e lavouras (Albuquerque, 2006). A 

produção de amêndoas de babaçu no Brasil chegou a 113.395 toneladas em 2003, sendo 

104.466 no Maranhão, 6.179 no Piauí e 1.982 em Tocantins, estados mais importantes. 

O Ministério da Agricultura avalia que as palmeiras de babaçu espalhadas pelo território 

nacional produzem anualmente 20.153 bilhões de cocos (IBGE, 2004).  

Em métodos industriais de processamento todos os constituintes do coco babaçu, 

epicarpo, mesocarpo e endocarpo, têm aproveitamento econômico. O farelo do 

mesocarpo do babaçu é um subproduto da industrialização do babaçu que, segundo 

Pavlak et al. (2007), possui teor aproximado de amido de 52%. Diante das 

características apresentadas de disponibilidade e potencial nutritivo, o farelo de 

mesocarpo do babaçu tem demonstrado ser uma alternativa interessante para 

aproveitamento em dietas de bovinos. Restle et al. (2007) verificaram que no processo 

de terminação de bovinos de corte em confinamento, excluindo o valor do animal, a 

alimentação representa em média mais de 70% do custo total, e desta, grande parte é 

representada pela fração concentrado.  

Alternativas visando a redução nos custos destes componentes teriam reflexo mais 

evidente no aumento da lucratividade do confinamento (Pacheco et al., 2006). Neste 

sentido o uso de alimentos alternativos como os subprodutos regionais mostram seu 

potencial para barateamento das dietas. Entretanto, o estudo do uso de subprodutos é 

importante tanto na comprovação da viabilidade econômica quanto biológica. Neiva et 



62 

 

 

 

al. (2005) ponderam que o uso de alimentos alternativos visando a redução dos custos 

de produção deve ser buscada, porém sem prejudicar o desempenho animal. 

Objetivou-se com este trabalho avaliar o uso do farelo de mesocarpo de babaçu 

em substituição ao milho sobre o consumo e desempenho de tourinhos confinados, além 

da digestibilidade aparente dos nutrientes das dietas. 

 

4.2 Materiais e Método 

 

O trabalho foi realizado na Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia (EMVZ) 

da Universidade Federal do Tocantins (UFT), Campus de Araguaína, localizada à 

07°11’28” de latitude sul e 48°12’26” de longitude oeste, no período de julho a 

setembro de 2009. 

Foi avaliada a substituição do milho pelo farelo do mesocarpo de babaçu (0; 25; 

50; 75 e 100%) na terminação em confinamento de 30 tourinhos mestiços (½ Pardo 

Suíço de aptidão leiteira e ½ Nelore). Foi utilizado o delineamento inteiramente 

casualizado com cinco tratamentos (níveis) e seis repetições. Os animais apresentavam 

idade e peso vivo médios iniciais de 18,9 meses e 346,7 kg, respectivamente. O período 

total de confinamento foi de 105 dias, com 21 dias de adaptação e 84 dias para 

avaliações experimentais. Cada animal ocupou uma baia individual (12 m2) 

parcialmente coberta, com cocho individual e bebedouro para duas baias. 

As dietas foram formuladas com auxílio do programa RLM 3.2 ®, com proporção 

de 20% de volumoso (silagem de capim mombaça) e 80% de concentrado (Tabela 1). O 

farelo do mesocarpo de babaçu (FMB) foi obtido pela extração da casca do fruto do 

babaçu, esta separada do epicarpo, sendo posteriormente moída. 
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O FMB e o milho utilizados neste trabalho possuíam respectivamente 86,3 e 

88,7% de matéria seca (MS); 3,1 e 9,7% de proteína bruta (PB); 45,0 e 16,3% de fibra 

em detergente neutro (FDN); 32,0 e 3,5% de fibra em detergente ácido (FDA); 13,0 e 

12,8% de hemicelulose (HEM); 46,6 e 69,2% de carboidratos não fibrosos (CNF); 91,4 

e 85,5% de carboidratos totais (CT); 0,6 e 3,3% de extrato etéreo (EE) e 4,6 e 1,6% de 

cinzas. A silagem de mombaça apresentou 25,1% de MS; 5,6% de PB, 81,7% de FDN; 

55,2% de FDA, 26,5% de HEM; 3,0% de EE. O FMB e a silagem de mombaça 

apresentaram respectivamente, 50,0% e 47,2% de digestibilidade in vitro da MS 

(DIVMS). 

 

Tabela 1 – Proporção de ingredientes e composição bromatológica das dietas 

experimentais 

Ingredientes, % matéria seca 
Níveis de substituição do milho por farelo do mesocarpo 

de babaçu (%) 
0 25 50 75 100 

Silagem de mombaça 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
Farelo de mesocarpo de babaçu 0,00 16,25 32,50 48,75 65,00 
Milho 65,00 48,75 32,50 16,25 0,00 
Farelo de soja 10,93 10,90 10,90 10,90 10,88 
Uréia 0,00 0,36 0,71 1,06 1,42 
Calcário 1,57 1,24 0,89 0,54 0,20 
Núcleo mineral1 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

 
Composição bromatológica, % 

Matéria seca, % matéria natural 73,97 73,17 73,20 72,69 72,48 
Proteína bruta2 11,10 11,35 11,66 12,22 12,73 
Fibra em detergente neutro2 30,72 32,15 36,79 41,67 45,73 
Fibra em detergente ácido2 14,70 18,20 21,48 27,58 30,28 
Hemicelulose2 16,01 14,13 15,31 14,08 15,47 
Carboidratos totais2 78,56 79,20 78,73 77,77 76,14 
Carboidratos não fibrosos2 47,84 47,06 41,94 36,10 30,41 
Extrato etéreo2 2,92 2,34 2,08 1,91 1,55 
Matéria mineral2 7,42 7,11 7,53 8,10 9,59 
DIVMS2 3 85,13 81,26 77,08 72,36 67,63 

1Vantage Núcleo Peso (Agroquima Produtos Agropecuários) – Ca – 143 g; P – 40 g; S – 35 g; Na – 90 g; Mg – 15 g; 
Zn – 1.500 mg; Mn – 35 mg; Cu – 500 mg; Co – 50 mg; I – 50 mg; Se – 6 mg; Vitamina A -100.000 U.I; Vitamina E 
– 150 U.I; Monensina sódica – 1.400 mg; Bicarbonato de sódio – 200 g; 2 % da matéria seca, 3 digestibilidade in vitro 
da matéria seca. 
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Antes da entrada dos animais no período de adaptação, estes foram desverminados 

(Ivermectina) e aplicado suplemento vitamínico (complexo ADE). Após o período de 

adaptação os animais foram mantidos em jejum por 16 horas, recebendo apenas água, e 

com pesagem às 8 horas da manhã, sendo obtido o peso vivo inicial e tomadas medidas 

como o escore de condição corporal (ECC), ao qual se atribuiu valores de 1 a 5, em que: 

1=muito magro; 2=magro; 3=médio; 4=gordo e 5=muito gordo, segundo Restle (1972). 

O escore muscular (EM) foi avaliado observando-se a cobertura muscular do corpo do 

animal com ênfase no posterior; utilizando a classificação de 1 a 5 em pontuação 

contínua, em que 1 foi dado a animais muito deficientes em massa muscular; 2 os 

deficientes; 3 para animais de massa muscular regular; 4 para boa e 5 para animais de 

excelente massa muscular. Posteriormente essas medidas foram tomadas a cada 21 dias, 

sempre no mesmo horário e após jejum de alimentos sólidos. 

A alimentação foi realizada em duas refeições diárias, pela manhã e à tarde, em 

que cada fornecimento correspondeu a 50% do total diário oferecido permitindo-se 

sobras de 10% sendo as mesmas coletadas e pesadas sempre pela manhã. Uma vez por 

semana foram coletadas amostras das sobras de alimento de cada animal e dos 

alimentos fornecidos (concentrados e volumoso). As amostras foram acondicionadas em 

sacos plásticos, congeladas e posteriormente, agrupadas de forma proporcional em 

períodos de 21 dias, constituindo-se uma amostra composta. Todas as amostras foram 

pré-secas em estufa ventilada a 55°C, moídas em moinho com peneira dotada de crivos 

de 1 mm, acondicionadas em frasco com tampa e armazenadas para posteriores análises. 

Os consumos de nutrientes foram expressos em quilograma por dia (kg/dia), em gramas 

por unidade de tamanho metabólico (g/kgPV0,75) e em percentagem do peso vivo 

(%PV). 
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A fase de avaliação da digestibilidade aparente da MS e nutrientes foi realizada no 

último período experimental. Durante três dias consecutivos procedeu-se a coleta de 

amostras de fezes, iniciando-se a observação dos animais a partir das 6 horas e 

finalizando com a coleta da amostra do último animal. Foram coletados 300 gramas de 

fezes durante a defecação do animal, antes que o bolo fecal atingisse o piso da baia, 

com auxílio de um coletor com cabo, posteriormente, foi realizada a identificação e 

congelamento das amostras. Para realização do ensaio de digestibilidade e análise de 

nutrientes procedeu-se a pré-secagem das amostras em estufa de ventilação forçada a 55 

ºC por 72 horas e moagem em peneira de 1 mm. A partir das três amostras moídas 

obteve-se, proporcionalmente, uma amostra composta que foi armazenada em 

recipientes plásticos para posteriores análises laboratoriais.  

A excreção de matéria seca fecal foi estimada a partir da técnica de indicador 

interno (Cochran et al., 1986), sendo a fibra indigestível em detergente neutro (FDNi) o 

indicador adotado. Os teores de FDNi das amostras de fezes, de alimentos (volumosos e 

ingredientes do concentrado) e das sobras foram obtidos após incubação in situ no 

rúmen por 240 horas, conforme recomendado por Casali et al. (2008). O cálculo de 

produção fecal (PF) foi realizado pela fórmula: PF (kg/MS/dia) = (consumo de FDNi / 

% FDNi nas fezes)*100. O cálculo para a digestibilidade aparente (DA) dos nutrientes 

foi realizado pela fórmula, DA (%) = [(nutriente ingerido – nutriente 

excretado)/nutriente ingerido] x 100. 

As análises bromatológicas dos alimentos, das sobras e das fezes foram realizadas 

no laboratório de Nutrição da EMVZ, Campus Universitário de Araguaína da UFT. As 

determinações de MS, FDN, FDA, PB, EE e cinzas, foram realizadas conforme técnicas 

descritas por Silva & Queiroz (2002). Os carboidratos não-fibrosos (CNF) foram 



66 

 

 

 

obtidos por meio da equação (Hall, 2000): CNF = 100 – [(%PB - %PB da uréia + % 

uréia) + FDNcp + %EE + %Cinzas]; os carboidratos totais (COHT), por meio da 

equação COHT = 100 - (%PB + %EE + %Cinzas). Os valores de nutrientes digestíveis 

totais (NDT) observados foram estimados para as diferentes dietas pela equação: NDT 

observado = PBD + (EED x 2,25) + COHTD , em que PBD = proteína bruta digestível; 

EED = extrato etéreo digestível e COHT = carboidratos totais digestíveis. A 

concentração de NDT foi calculada por: % de NDT = (consumo de NDT/consumo de 

MS) x 100 (Sniffen et al., 1992).  

Os dados foram testados quanto à normalidade e avaliados por análise de 

regressão, com análise de variância a 5% de significância com auxílio do programa 

SISVAR®. 

 

4.3 Resultados e Discussão 

 

O consumo de MS pelos animais aumentou à medida que o milho foi substituído 

pelo FMB. O aumento na ingestão se deu na ordem de 26 g/dia, 0,0068 pontos 

percentuais e 0,3g/kg PV0,75 para cada ponto percentual de substituição do milho pelo 

FMB (Tabela 2). Assim, os animais alimentados com a dieta contendo 100% de 

substituição consumiram 2,6 kg a mais de MS por dia que os animais que não 

receberam FMB. Esta diferença representou acréscimo de 29,2%, sendo os consumos 

em %PV e g/kg PV0,75 maiores em 27,4% e 32,4%, respectivamente, para as referidas 

dietas. 

Segundo Mertens (1994), quando os animais são alimentados com dietas com alto 

conteúdo de energia e baixa capacidade de enchimento, a demanda energética do animal 
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é responsável pela regulação do consumo. Com a elevação dos teores de FDN das dietas 

foi verificada a redução do valor energético destas (Tabela 1), permitindo que os 

animais elevassem o consumo de MS, com o objetivo de suprir suas necessidades de 

energia. Maiores consumos de dietas contendo elevados teores de FDN podem ser 

obtidos com quando o alimento apresenta-se finamente moído (Mertens, 1994). 

 

Tabela 2 - Consumo de nutrientes de tourinhos confinados recebendo dietas contendo 

farelo do mesocarpo de babaçu em substituição ao milho 

Variáveis 
Níveis de substituição (%) Probabilidades1 

Equação 
CV 
(%) 

r2 
0 25 50 75 100 L Q 

Matéria seca 

kg/dia 8,47 9,70 10,86 10,91 11,12 0,001 0,17 Ŷ =8,91+0,026x 14,3 0,84 
%PV 2,08 2,31 2,59 2,65 2,76 <0,001 0,23 Ŷ=2,14+0,0068x 10,1 0,94 
g/kg 
PV0,75 

93,31 104,65 117,07 119,32 123,57 <0,001 0,19 Ŷ =96,55+0,3x 10,7 0,92 

Proteína bruta 

kg/dia 0,92 1,09 1,25 1,32 1,44 <0,001 0,49 Ŷ =0,95+0,005x 14,9 0,98 
%PV 0,23 0,26 0,30 0,32 0,36 <0,001 0,76 Ŷ =0,23+0,001x 10,9 0,99 
g/kg 
PV0,75 

10,19 11,70 13,52 14,44 15,97 <0,001 0,71 Ŷ=10,31+0,057x 11,6 0,99 

Fibra em detergente neutro 

kg/dia 2,75 3,25 4,08 4,56 5,11 <0,001 0,79 Ŷ =2,75+0,024x 14,5 0,99 
%PV 0,68 0,78 0,97 1,11 1,27 <0,001 0,67 Ŷ =0,66+0,006x 9,8 0,99 
g/kg 
PV0,75 

30,34 35,08 43,98 49,83 56,74 <0,001 0,85 Ŷ =29,69+0,27x 10,6 0,99 

Fibra em detergente ácido 

kg/dia 1,37 1,89 2,40 3,03 3,42 <0,001 0,79 Ŷ = 1,37+0,021x 14,3 0,99 
%PV 0,34 0,45 0,57 0,74 0,85 <0,001 0,70 Ŷ =0,33+0,005x 10,2 0,99 
g/kg 
PV0,75 

15,08 20,39 25,89 33,17 38,00 <0,001 0,84 Ŷ =14,78+0,23x 10,8 0,99 
1 Probabilidades: Q – efeito quadrático; L – efeito linear. 

 

Silva (2008) não verificou influência da substituição do milho por FMB ao avaliar 

o consumo de MS de novilhos em confinamento com dietas com substituição de até 

60%, verificando média de 9,36 kg/dia e 2,54% do PV. No entanto, no trabalho de Silva 

(2008), as dietas possuíram 44% de volumoso, promovendo diferente comportamento 
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de ingestão dos animais pela maior quantidade de fibra longa na dieta, em que as dietas 

apresentavam maior potencial de repleção ruminal quando comparada às dietas deste 

trabalho. 

Os consumos de PB foram elevados em 5 g/dia; 0,001% PV e 57 g/kg PV0,75 para 

cada ponto percentual de substituição do milho pelo FMB. Este aumento se deu em 

função da elevação do consumo de MS, uma vez que as dietas apresentaram teores 

semelhantes de PB (Tabela 1). Cabe ressaltar que para tornar as dietas isoprotéicas foi 

necessário adicionar uréia na medida em que o FMB substituiu o milho, em função do 

baixo teor de PB do FMB. 

Verificou-se aumento nos consumos de FDN e FDA com a substituição do milho 

pelo FMB (Tabela 2). Os valores observados para o consumo de FDN, em kg/dia, das 

dietas com 25; 50; 75 e 100% de substituição foram maiores em 18,2; 48,4; 65,8 e 

85,8% quando comparados à dieta sem FMB, respectivamente. O aumento nos 

consumos das frações fibrosas, FDN e FDA, são explicados pelo aumento destas 

frações nas dietas, devido ao elevado conteúdo destes nutrientes no FMB (Tabela 1). 

Resultado semelhante ao presente estudo foi observado por Silva (2008), que utilizou 

FMB em dietas de bovinos em confinamento, no qual os maiores consumos de FDA e 

FDN ocorreram em função da elevação desses componentes nas dietas. O aumento no 

consumo de FDN é comum quando se substitui alimentos convencionais como o milho 

e a soja por subprodutos, já que estes comumente apresentam maior percentual de FDN 

na sua composição, conforme verificaram Neiva et al. (2005) e Bauer et al. (2007) em 

seus trabalhos. 

O consumo de CNF aumentou até o nível de 46,7% substituição do milho pelo 

FMB na dieta para o consumo em kg/dia, até o nível de 41,7% para consumo em %PV e 
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43,3% de FMB para o consumo g/kg PV0,75. O aumento no consumo de CNF (CCNF) 

pode ser explicado pelo aumento no CMS, enquanto a redução ocorrida após o ponto de 

máximo ocorreu em função da diminuição do teor de CNF nas dietas devido à 

substituição do milho por FMB. 

Com a elevação do consumo de MS também houve acréscimo no consumo de 

COHT (Tabela 3), porém não foi verificada modificações nos percentuais deste 

nutriente nas dietas. Observou-se que o consumo de COHT manteve a mesma 

proporção da MS consumida observada, na dieta padrão correspondeu a 79,5% da MS 

consumida, na dieta com 25% de substituição representou 80,2%; na com 50% foi 

80,3%, na dieta com 75% foi 79,8%, e na dieta com 100% de substituição foi 78,8% da 

MS consumida, no entanto, nas dietas com maiores quantidades de FMB os COHT têm 

maior participação da FDN. 

Conforme pode ser observado na Tabela 3, os consumos de EE expressos em 

kg/dia, %PV e g/kg PV0,75 diminuíram, apesar do aumento no CMS, sendo explicado 

pela redução do percentual de EE das dietas com aumento de FMB (Tabela 1). Já o 

consumo de NDT das dietas experimentais não foi afetado, verificando-se médias de 

6,01 kg/dia, 1,46% PV e 65,67 g/kg PV0,75. Dada a redução na digestibilidade das dietas 

com FMB (Tabela 1), e a conseqüente redução nos teores de energia, os animais 

submetidos a estes tratamentos buscaram consumir maior quantidade de MS, já que não 

houve limitação física, a fim de suprir suas exigências de energia, fazendo com que os 

consumos de NDT não fossem alterados.  

A digestibilidade aparente da MS (DMS) teve comportamento quadrático, em que 

a mínima digestibilidade foi obtida com 85% de FMB que substituiu o milho, 

apresentando digestibilidade de 46,8% (Tabela 4). A menor digestibilidade das dietas é 
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confirmada pela avaliação da DIVMS, conforme apresentado na Tabela 1, 

demonstrando o baixo potencial de degradação do FMB, que apresentou DIVMS de 

50,0%.  

 

Tabela 3 - Consumos de nutrientes de tourinhos confinados recebendo dietas com farelo 

do mesocarpo de babaçu em substituição ao milho 

Variáveis 
Níveis de substituição (%) Probabilidades1 

Equação 
CV 
(%) 

r2 
0 25 50 75 100 L Q 

 
Carboidratos totais 

kg/dia 6,70 7,78 8,72 8,71 8,76 0,002 0,10 Ŷ =7,1+0,02x 14,2 0,79 
%PV 1,65 1,86 2,08 2,11 2,17 <0,001 0,11 Ŷ =1,71+0,005x 10,0 0,90 
g/kg 
PV0,75 

73,90 83,98 94,96 95,23 97,31 <0,001 0,10 Ŷ =77,3+0,2x 10,6 0,88 

 
Carboidratos não fibrosos 

kg/dia 3,88 4,46 4,56 4,04 3,52 0,16 0,005 
Ŷ =3,92+0,028x-

0,0003x2 
14,9 0,96 

%PV 0,95 1,06 1,09 0,98 0,87 0,088 0,002 
Ŷ =0,96+0,005x-

0,00006x2 
10,9 0,96 

g/kg 
PV0,75 

42,80 48,12 49,11 44,14 39,14 0,098 0,002 
Ŷ =43,1+0,26x-

0,003x2 
11,4 0,96 

 
Extrato etéreo 

kg/dia 0,25 0,23 0,23 0,21 0,16 <0,001 0,051 Ŷ =0,26-0,0008x 13,7 0,82 

%PV 0,06 0,05 0,06 0,05 0,04 <0,001 0,06 
LN(Ŷ +1)=0,06-

0,0002x 
10,6 0,85 

g/kg 
PV0,75 

2,77 2,48 2,49 2,33 1,77 <0,001 0,06 Ŷ =2,8-0,009x 10,2 0,85 

 
Nutrientes digestíveis totais 

kg/dia 6,31 6,33 6,15 5,48 5,82 0,15 0,91 Ŷ = 6,02 16,1 - 
%PV 1,54 1,51 1,47 1,33 1,45 0,09 0,42 Ŷ = 1,46 11,2 - 
g/kg 
PV0,75 

69,20 68,26 66,35 59,80 64,76 0,10 0,55 Ŷ = 65,67 12,1 - 
1 Probabilidades: Q – efeito quadrático; L – efeito linear. 

 

A menor digestibilidade do FMB se deve principalmente à maior participação da 

fração fibrosa, FDN e FDA. Em adição, é observado elevado teor de lignina no FMB, 

11,5%. Em conjunto, estas características reduzem potencialmente a digestibilidade das 

dietas. A digestibilidade do alimento também está diretamente ligada ao seu tempo de 
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retenção no retículo rúmen sendo, portanto influenciada pela taxa de passagem. Em 

decorrência do comportamento linear crescente do consumo de MS, na medida em que 

o FMB substituiu o milho, pressupõe-se aumento na taxa de passagem destas dietas. 

 

Tabela 4 – Digestibilidade aparente de dietas contendo farelo do mesocarpo de babaçu 

em substituição ao milho para tourinhos confinados  

Variáveis 
(%) 

Níveis de substituição (%) Probabilidades1 
Equação 

CV 
(%) 

r2 
0 25 50 75 100 L Q 

DAMS 67,88 58,60 50,26 43,60 45,08 0,002 0,02 
Ŷ=68,5-

0,51x+0,003x2 
11,83 0,99 

DAPB 72,89 63,14 59,08 56,07 63,56 0,013 0,004 
Ŷ=73,2-

0,51x+0,004x2 
11,84 0,97 

DAFDN 47,34 41,00 29,00 29,29 32,25 0,001 0,03 
Ŷ=48,6-

0,52x+0,004x2 
25,34 0,93 

DAFDA 30,01 27,67 19,49 21,92 26,70 0,60 0,28 Ŷ =25,16 44,3 - 

DAHEM 68,95 59,53 45,61 42,25 45,14 0,0004 0,07 
LN(Ŷ+1)=4,16-

0,005x 
21,4 0,81 

DACNF 94,68 86,37 81,88 74,43 84,32 0,007 0,017 
Ŷ=95,6-

0,51x+0,004x2 
10,21 0,87 

DACOHT 77,22 67,74 58,07 49,80 53,37 <0,0001 0,011 
Ŷ=78,3-

0,58x+0,003x2 
10,84 0,97 

DAEE 79,94 75,32 70,74 76,01 77,70 0,73 0,09 Ŷ =75,94 11,05 - 

NDT 74,43 65,45 56,82 49,87 52,75 <0,0001 0,016 
Ŷ=72,98-

0,5x+0,003x2 
9,92 0,97 

DAMS – digestibilidade aparente da matéria seca; DAPB - a digestibilidade aparente da proteína bruta; DAFDN - 
digestibilidade aparente da fibra em detergente neutro; DAFDA - digestibilidade aparente da fibra em detergente 
ácido; DAHEM – digestibilidade aparente da hemicelulose; DACNF - digestibilidade aparente dos carboidratos não 
fibrosos; DACOHT - digestibilidade aparente dos carboidratos totais; DAEE - digestibilidade aparente do extrato 
etéreo; NDT – nutrientes digestíveis totais; 1 Probabilidades: Q – efeito quadrático; L – efeito linear 

 

Conforme o NRC (1987), o aumento do nível de ingestão para duas vezes a 

necessidade de mantença resulta na redução em 1 a 2% na digestibilidade da MS do 

alimento, uma vez que a taxa de passagem é elevada quando ocorre aumento no 

consumo de MS. Além disso, a granulometria fina do FMB (96% das partículas 

passantes na peneira de 1,18 mm) promoveu diminuição do tamanho das partículas das 

dietas (Tabela 5), favorecendo a passagem mais rápida do alimento pelo retículo rume, 

reduzindo o tempo de degradação, e consequentemente a sua digestibilidade.  
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Para o FMB o pequeno tamanho da partícula é uma importante característica, pois 

devido ao seu elevado conteúdo de frações fibrosas, este subproduto apresenta baixa 

degradabilidade potencial (Capítulo 3), de maneira que apresentando partículas grandes 

ou moagem grosseira, ficará mais tempo retido no rúmen, com pouco aproveitamento 

adicional e pode limitar o consumo de MS. 

 

Tabela 5 – Distribuição percentual do tamanho de partículas da silagem e das dietas 

totais, obtida pelo método de Separação de Partículas Penn State (Heinrichs 

& Kononoff, 2011) 

Partícula 
(mm) 

Poro da peneira 
(mm) 

Alimentos 

0%1 25%1 50%1 75%1 100%1 SIL2 

> 19,0  19,0 13,1 13,0 13,6 13,2 13,2 24,7 
8,0 a 19,0 8,0 23,0 22,8 22,5 22,8 22,6 42,7 
1,67 a 8,0 1,184 39,3 35,4 31,4 26,7 24,6 32,6 

< 1,67 - 24,6 28,8 32,5 37,2 39,9 0,0 
TMP3 - 6,4 6,3 6,2 6,3 6,0 10,4 

1 dietas totais (alimento fornecido aos animais - volumoso + concentrado), segundo nível de substituição do milho por 
farelo de mesocarpo do babaçu; 2SIL – silagem de mombaça; 3TMP – tamanho médio de partículas; 

4 Os poros são 
quadrados, de modo que o maior abertura é a diagonal, 1,67 mm. Esta é a razão por que as partículas maiores que 
podem passar pela peneira são inferiores a 1,67 milímetro de comprimento. 

 

A digestibilidade da PB teve ponto mínimo com 63,8% de FMB em substituição 

ao milho na dieta. A redução na digestibilidade da PB acompanhou a redução da 

digestibilidade da MS, podendo a digestibilidade da PB ter sofrido tanto o efeito da 

elevação da taxa de passagem, quanto a influência dos elevados teores de lignina do 

FMB. Deve-se ressaltar, que o elevado teor nitrogênio insolúvel em detergente neutro 

(NIDN) do FMB (39,0%) pode ter sido um fator que contribuiu para queda na 

digestibilidade da PB. No entanto, também deve ser considerado que em função do 

baixo teor de PB do FMB, este contribuiu com percentuais mais baixos da proteína total 

da dieta, em que na dieta com maior nível de FMB (100% de substituição) este 

participou com aproximadamente 16% da PB total. 
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Devido o baixo teor de PB no FMB, para manter as dietas isoprotéicas na medida 

em que FMB substituiu o milho houve adição de uréia às dietas (Tabela 1). Desta 

forma, pressupõe-se que o aumento da digestibilidade da PB, ocorrido após o ponto de 

mínima digestibilidade se deu em função da maior participação do nitrogênio não 

protéico na dieta.  

A digestibilidade aparente do FDN decresceu até o nível de substituição de 86,7% 

tendendo à estabilização a partir deste ponto, enquanto a digestibilidade da HEM 

reduziu linearmente. Certamente as digestibilidades da FDN e HEM foram prejudicadas 

pela suposta maior taxa de passagem do alimento pelo rúmen, além do maior conteúdo 

de lignina do FMB, verificando-se que o milho apresenta baixo teor de lignina, em 

torno de 1,16% (Valadares Filho et al., 2006). A digestibilidade aparente da FDA não 

foi afetada pelas dietas experimentais e apresentou média de 25,16%. 

Houve decréscimo na digestibilidade dos CNF até o nível de 63,8% FMB, 

proporcionando digestibilidade mínima de 79,4%, observando-se a partir deste nível 

estabilização da digestibilidade. A dinâmica proposta para aumento do consumo de MS 

e taxa de passagem é um fator que poderia explicar a redução na digestibilidade dos 

CNF. O amido é o principal componente da fração de CNF do FMB, enquanto no milho 

esta fração corresponde a 91,4% do total de CNF. Apesar da elevada taxa de degradação 

do amido no rúmen, o aumento da taxa de passagem pode fazer com este alimento passe 

do retículo rúmen sem ser fermentado, podendo ser aproveitado a nível intestinal, sendo 

este fenômeno mais observado em animais com consumos de alimento muito elevados, 

geralmente vacas leiteiras lactantes e de alta produção. 

A digestibilidade de COHT teve comportamento quadrático semelhante aos 

demais nutrientes, decrescendo até 96,7% de substituição. Como os COHT 
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correspondem a FDN e CNF, o comportamento daquela fração é resultado do 

comportamento destas. O EE não teve sua digestibilidade afetada pela substituição do 

milho e paresentou média de 75,94%. 

O percentual de NDT decresceu até 83,3% de substituição do milho pelo FMB 

(54,4 % de NDT). Ao nível de 100% de substituição do milho, o NDT foi 55,3%, 

enquanto na dieta sem substituição este foi igual a 75,3%, correspondendo à redução de 

26,6% no teor de NDT. A queda no NDT das dietas se deu pela redução da 

digestibilidade ocorrida na maioria dos nutrientes, observando-se que o ponto de 

mínimo NDT, foi semelhante ao ponto de mínima digestibilidade observada para os a 

FDN, a HEM e a MS.  

O peso final dos animais não foi alterado e as dietas proporcionaram ganhos 

médios diários semelhantes (Tabela 6). Considerando que as dietas proporcionaram 

mesmo consumo de NDT, e não houve limitação no consumo de PB das dietas, a 

semelhança no ganho de peso dos animais é explicada. Silva (2008) também não 

verificou influência da substituição do milho por FMB na terminação de novilhos 

Nelore com dietas contendo 66% de concentrado, e obteve ganho de peso médio diário 

de 1,16 kg/dia, inferior ao verificado neste experimento, certamente pelo nível de 

volumoso das dietas.  

Embora o FMB tenha reduzido o conteúdo energético da dieta, este subproduto 

permitiu aumento no consumo de MS, em que a diferença entre o consumo de MS da 

dieta 100% de substituição e a dieta sem FMB foi de 30% a mais para a primeira. Este 

fenômeno permitiu semelhante consumo de energia e a manutenção de bons resultados 

no desempenho dos animais, conforme ficou evidenciado. Os resultados demonstraram 
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que a substituição do milho pelo FMB, apesar de reduzir os níveis energéticos da dieta, 

possibilita consumos adequados para obtenção de desempenhos satisfatórios. 

 

Tabela 6 – Variáveis de desempenho de tourinhos alimentados com dietas contendo 

farelo do mesocarpo de babaçu em substituição ao milho 

Variáveis 
Níveis de substituição (%) Probabilidades1 

Equação 
CV 
(%) 

r2 
0 25 50 75 100 L Q 

PI, kg 344,2 352,0 345,0 346,0 346,8 0,98 0,90 Ŷ = 346,78 9,45 - 

PF, kg 474,7 483,8 489,0 474,6 461,2 0,49 0,29 Ŷ = 476,82 8,43 - 
GMD, 
kg/dia 

1,55 1,57 1,72 1,53 1,36  0,26 0,09 Ŷ = 1,55 18,5 - 

GPT, kg 130,5 131,8 144,0 128,6 114,4 0,25 0,09 Ŷ =129,9 18,5 - 

EAMS 0,185 0,162 0,150 0,140 0,123 <0,001 0,95 Ŷ = 0,183 – 0,0005x 13,8 0,97 

EAPB 1,68 1,45 1,37 1,16 0,95 <0,001 0,72 Ŷ = 1,67 – 0,007x 13,1 0,98 

EANDT 0,253 0,250 0,280 0,283 0,237 0,12 0,39 Ŷ = 0,261 17,9 - 

GEC 0,46 0,36 0,44 0,47 0,48 0,38 0,41 Ŷ = 0,44 30,5 - 

EC 2 3,36 3,26 3,33 3,28 3,23  0,07 0,80 Ŷ = 3,29 3,0 
 

GEM 0,44 0,29 0,18 0,10 0,06 <0,01 0,52 Ŷ =0,32-0,003x 120,8 0,94 

EM 3 3,37 3,17 3,1 2,89 2,83 <0,01 0,73 LN(Ŷ+1)=1,47-
0,001x 

8,6 
 

PI – peso inicial; PF – peso final; GMD – ganho médio diário; ELm – energia líquida de mantença; ELg – energia 
líquida de ganho; EAMS – eficiência alimentar da matéria seca, kg GMD diário/kg de MS consumida; EAPB– 
eficiência alimentar da proteína bruta, kg GMD diário/ kg de PB consumida; EANDT – eficiência alimentar do NDT, 
kg GMD diário/kg de NDT consumida; GEC – ganho em escore corporal, pontos; EC – escore corporal, pontos; 
GEM – ganho em escore muscular, pontos; EM – escore muscular em pontos, pontos. 1 probabilidades: q – efeito 
quadrático; l – efeito linear; 2 1=muito magro; 2=magro; 3=médio; 4=gordo e 5=muito gordo; 3 1 = muito deficiente, 
2 = deficiente, 3 = regular; 4 = boa e 5 = excelente. 

 

Apesar da semelhança no desempenho, a eficiência alimentar da MS diminuiu 

linearmente com o aumento dos níveis de FMB, em que para cada ponto percentual de 

substituição houve redução de 0,5 gramas no ganho de peso para cada 1 kg de MS 

consumida. Como a eficiência alimentar relaciona o GMD com o consumo de MS, a 

redução da eficiência ocorreu em função do aumento no CMS (Tabela 2) sem 

modificação do desempenho. Verificou-se diminuição 12,4; 19,0; 24,3 e 33,5% na 

eficiência alimentar da MS para as dietas com 25; 50; 75 e 100% de substituição, 

quando comparadas à sem FMB. Sendo importante a avaliação destes resultados, 
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quando da formulação de dietas, em função do preço dos ingredientes a serem 

utilizados, para verificar o nível de substituição mais viável bioeconomicamente. 

A eficiência da PB diminuiu com a substituição do milho pelo FMB (Tabela 6). 

Na dieta padrão 1 kg de PB proporcionou 1,68 kg de ganho de peso, enquanto na dieta 

com 100% de substituição o ganho de peso foi de apenas 0,95 kg. Com o aumento do 

consumo de MS observa-se que houve o aumento no consumo de PB, no entanto o 

consumo de NDT não foi modificado, logo é verificado que maiores ganhos de peso, 

para os maiores níveis de proteína consumidos, possivelmente foram limitados pelo 

nível de energia das dietas. Conforme Caldas Neto et al. (2007), a falta de sincronização 

da fonte de proteína e da fonte de energia, ou mesmo redução da energia disponível para 

uso do NNP pelos microorganismos ruminais, pode reduzir a eficiência alimentar. A 

eficiência alimentar do NDT não diferiu entre as dietas, já que tanto o consumo de NDT 

quanto o GMD foram semelhantes para todos os níveis avaliados.  

 O ganho em estado corporal (ECC) não foi afetado pelas dietas e, portanto não 

houve variação no ECC final dos animais. O estado corporal dos animais é afetado pelo 

peso dos animais (Costa et al, 2002; Kuss et al., 2005), grupo genético, ganho de peso 

diário e tempo de alimentação (Costa et al. 2002; Pacheco et al., 2006), entre outros 

fatores. Os animais deste trabalho apresentaram peso final, GMD e período de 

confinamento semelhantes, além da mesma composição genética, observando-se apenas 

as diferentes concentrações energéticas das dietas. No entanto, foi observado que os 

consumos de energia não diferiram, não permitindo a verificação de diferença na 

avaliação subjetiva do ECC dos animais. 

O ganho em escore muscular (EM) diminuiu com o aumento dos níveis de FMB 

das dietas (Tabela 6), resultando em redução linear do EM final. Os animais da dieta 
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padrão, com 25% e 50% de FMB apresentaram EM entre regular e bom, enquanto os 

animais das dietas com 75% e 100% foram classificados com EM entre deficiente e 

regular. O escore muscular que avalia a deposição e expressão geral de músculo nos 

animais pode ser interessante na avaliação prévia do rendimento muscular e de porção 

comestível que a carcaça dos animais poderá proporcionar. 

 

4.4 Conclusões 

 

A substituição do milho por farelo do mesocarpo de babaçu em dietas de bovinos 

confinados permite semelhantes consumos de energia e ganho de peso diário, por 

proporcionar aumento no consumo de matéria seca, embora promova redução na 

eficiência de conversão alimentar da matéria seca. 
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CAPÍTULO 5 - Farelo do mesocarpo de babaçu, comportamento ingestivo de 

bovinos confinados  

 

O conteúdo deste capítulo segue as normas de formatação da Revista Brasileira de 

Zootecnia (Anexo 1) 

 

Resumo: Objetivou-se avaliar o comportamento ingestivo de 30 tourinhos 

confinados recebendo dieta com farelo de mesocarpo do babaçu (FMB) em substituição 

ao milho (0%; 15%; 50%; 75% e 100%). Os animais foram confinados individualmente 

por 84 dias, distribuídos em delineamento experimental inteiramente casualizado com 

seis repetições. As observações foram feitas por 24 horas, em três momentos do período 

experimental, em que foram avaliadas as atividades de ruminação, alimentação, ócio, 

dormindo e outras atividades, realizadas a cada cinco minutos, sendo também avaliado 

o comportamento mastigatório. O tempo de alimentação aumentou em 0,05% para cada 

ponto percentual de substituição do milho pelo FMB. As atividades de ruminação, ócio 

e dormir não foram influenciadas pelas dietas, com médias de 6,53; 8,65 e 2,67 horas 

por dia, respectivamente. O tempo despendido em outras atividades diminuiu 0,03% 

para cada ponto percentual de substituição. Maior tempo de alimentação foi observado 

nos períodos em que o alimento foi fornecido e maior atividade de ruminação foi 

verificada nos períodos noturno, 64,0%. Não foram afetados o número de bolos 

ruminais por dia (443,75), mastigações merícicas por bolo (48,41), tempo de mastigação 

por bolo (53,57 segundos), tempo de mastigação totais (10,09 horas). A eficiência de 

alimentação da FDN, eficiência de ruminação da MS e da FDN aumentaram em 0,004; 

0,005 e 0,004 kg por hora para cada ponto percentual de FMB que substituiu o milho. O 

FMB pode substituir o milho em até 100% por não influenciar as atividades de 

ruminação e ócio dos animais, mesmo havendo aumentado o tempo de alimentação. A 

utilização deste subproduto com o intuito de elevar ou manter a atividade de ruminação 

dos animais em dietas com elevado teor de concentrado não é recomendada por ter 

apresentado resultados que indicam a baixa efetividade da fração fibrosa.  

 

Palavras chave: fibra fisicamente efetiva, mastigações merícicas, ruminação, 

subprodutos, tamanho de partícula, tempo de alimentação 
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Babassu mesocarp bran, ingestive behavior of feedlot cattle 

 

Abstract: The objective of this study was to evaluate the feeding behavior of 30 

young bulls in feedlot receiving diets with babassu mesocarp bran (BMB) in 

substitution of corn (0%, 15%, 50%, 75% and 100%). The animals were kept in 

individual boxes for 84 days, distributed in a completely randomized design with six 

replicates. The observations were made during 24 hours at three times during the 

experimental period, evaluating the activities of rumination, feeding, leisure, sleeping 

and other activities, every five minutes. The masticatory behavior was also evaluated. 

Feeding time increased by 0.05% for each percentage point of replacement of corn by 

the BMB. The activities of rumination, leisure and sleeping were not affected by diet, 

averaging 6.53, 8.65 and 2.67 hours per day, respectively. The time spent in other 

activities decreased by 0.03% for each percentage point of substitution. Increased 

feeding time was observed during periods when food was provided and increased 

rumination activity was observed for nocturnal period, 64.0%. Were not affected the 

number of ruminal bolus per day (443), chews per bolus (48.41), chewing time per 

bolus (53.57 seconds), total chewing time (10.09 hours). The feeding efficiency of the 

NDF, rumination efficiency of DM and NDF increased by 0.004, 0.005 and 0.004 kg 

per hour for each percentage point of BMB which replaced the corn.  The BMB can 

replace corn up to 100% since it does not influence the activities of rumination and 

leisure of the animals, even with increased feeding time. The use of this byproduct in 

order to elevate or maintain the ruminating activity of animals on diets with high levels 

of concentrate is not recommended because it presented results indicating the low 

effectiveness of its fiber. 

 

Key words: by-products, chews, feeding time, particle size, physically effective fiber, 

rumination 
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5.1 Introdução 

 

O comportamento de ingestão de alimentos em animais de produção é um dos 

parâmetros importantes a serem avaliados em dietas na busca de melhores níveis de 

produtividade. Com o objetivo de facilitar o manejo e melhorar o desempenho dos 

animais, participações cada vez mais elevadas de alimento concentrado têm sido 

utilizadas na terminação de animais em confinamento. Em função da diminuição da 

fibra, níveis mais altos de concentrados nas dietas proporcionam modificação no 

comportamento dos animais, reduzindo o tempo de alimentação e mastigações pelos 

animais (Missio et al., 2010), deprimindo a produção de saliva, importante mecanismo 

para prevenção de distúrbios redutores do desempenho.  

O teor de FDN das dietas tem sido relatado como um dos principais fatores 

modificadores do comportamento ingestivo, a exemplo do que verificaram Mendes et 

al. (2010). Porém, conforme foi observado por Neumann et al.(2009), o tamanho de 

partículas dos alimentos que compõe a dieta é uma característica importante na 

estimulação à atividade ruminação, tendo Mertens (1997) verificado que a fibra 

fisicamente efetiva está relacionada também às características físicas, principalmente o 

tamanho da partícula, que segundo este autor, tem tamanho mínimo efetivo de 1,18 mm.  

Em dietas de alto desempenho é importante não só a atenção aos níveis ótimos de 

energia e proteína, mas também a manutenção de parâmetros que permitam a 

conservação da saúde ruminal, para a obtenção dos resultados esperados. Desta forma, o 

conhecimento das características físicas dos componentes da dieta é imprescindível para 

a formulação adequada da dieta. O farelo do mesocarpo de babaçu é um subproduto 

utilizado como ingrediente em dietas de bovinos que apresenta características físicas e 
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químicas peculiares, com considerável teor de amido, elevados teores de FDN e 

granulometria fina. Assim, apesar de apresentar digestibilidade da matéria seca 

semelhante à observada para alimentos volumosos, sua participação nas dietas ocorre 

via concentrado, devido a suas características físicas. 

A mudança de ingredientes nas dietas de animais de produção freqüentemente 

provoca alterações no tempo de consumo, procura por alimento, necessidade de 

ingestão de água e tempo despendido em ruminação (Castro et al., 2009; Maciel, 2010). 

Pires et al. (2009) verificaram que a inclusão de subprodutos em dietas de ovinos 

modificaram a eficiência de alimentação e ruminação e o tempo que os animais 

despenderam nesta última atividade.  

Com este trabalho objetivou-se avaliar a influência do uso do farelo do mesocarpo 

de babaçu em substituição ao milho sobre o comportamento alimentar de tourinhos 

terminados em confinamento. 

 

5.2 Materiais e Método 

 

O experimento foi conduzido na Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia 

(EMVZ) da Universidade Federal do Tocantins, Campus de Araguaína (07°11’28” de 

latitude sul e 48°12’26” de longitude oeste). O clima é AW – Tropical de verão úmido e 

período de estiagem no inverno, de acordo com a classificação de Köppen. 

Foi avaliado o comportamento ingestivo de 30 tourinhos (Pardo Suiço x Nelore) 

terminados em confinamento com dietas contendo níveis de substituição do milho por 

farelo do mesocarpo do babaçu na dieta (0, 25, 50, 75, 100%). Foi utilizado 

delineamento experimental inteiramente casualizado com seis repetições. Os animais 
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apresentavam idade média inicial e pesos médios inicial e final de 18,9 meses, 346,7 kg 

e 476,8 kg, respectivamente. O período total de confinamento foi de 105 dias, com 21 

de adaptação às dietas e ao ambiente experimental e 84 dias para as avaliações 

experimentais. Cada animal ocupou uma baia parcialmente coberta (sentido leste-oeste), 

com área de 12m2 em piso de concreto, dotada de cochos individual e bebedouro para 

cada dois animais. 

As dietas foram formuladas com auxílio do programa RLM 3.2®, com proporção 

de 20% de volumoso (silagem de capim mombaça) e 80% de concentrado (Tabela 1). O 

FMB e o milho utilizados neste trabalho possuíam respectivamente 86,3 e 88,7% de 

matéria seca (MS); 3,1 e 9,7% de proteína bruta (PB); 45,0 e 16,3% de fibra em 

detergente neutro (FDN); 32,0 e 3,5% de fibra em detergente ácido (FDA); 46,6 e 

69,2% de carboidratos não fibrosos (CNF); 4,6 e 1,6% de cinza. A silagem de mombaça 

apresentou 25,1% de MS; 5,6% de PB, 81,7% de FDN; 55,2% de FDA, 26,5% de 

HEM; 3,0% de EE. 

As observações comportamentais foram realizadas no 25º, 50º e 75º dias de 

ensaio. As observações foram realizadas durante vinte e quatro horas consecutivas, 

subdivididas em oito períodos de três horas. As refeições foram fornecidas às 08:30 hs e 

às 17:00 hs, em que cada uma correspondeu a 50% do fornecimento diário, com ajustes 

realizados para permitir sobras de 10% do total diário. O período de observação 

comportamental iniciou às 8:00 hs e foram avaliadas as atividades de alimentação, 

ruminação, ócio, dormindo e outras atividades, registradas durante 24 horas, tomadas de 

forma intermitente a cada 5 minutos. À noite foi utilizada iluminação artificial, à qual os 

animais foram adaptados previamente por seis dias.  
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Os animais foram considerados em outras atividades quando se movimentavam 

pela baia (caminhando), quando observavam, brincavam, lambiam-se, coçavam-se, 

exceto quando se alimentavam ou estavam ruminando. A atividade dormindo foi 

considerada quando os animais estavam em descanso, permaneciam imóveis e com os 

olhos cerrados. As avaliações foram realizadas por observadores treinados, de forma 

visual e individualmente para cada animal, com um observador designado para o grupo 

de cinco, com revezamentos em turnos de três horas. 

 

Tabela 1 – Proporção de ingredientes e composição bromatológica das dietas 

experimentais 

Ingredientes, % matéria seca 
Níveis de substituição do milho por farelo do 

mesocarpo de babaçu (%) 
0 25 50 75 100 

Silagem de mombaça 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
Farelo de mesocarpo de babaçu 0 16,25 32,50 48,75 65,00 
Milho 65,00 48,75 32,50 16,25 0,00 
Farelo de soja 10,93 10,90 10,90 10,90 10,88 
Uréia 0,00 0,36 0,71 1,06 1,42 
Calcário 1,57 1,24 0,89 0,54 0,20 
Núcleo mineral1 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

 
Composição bromatológica, % 

Matéria seca, % matéria natural 73,97 73,17 73,20 72,69 72,48 
Proteína bruta2 11,10 11,35 11,66 12,22 12,73 
Fibra em detergente neutro2 30,72 32,15 36,79 41,67 45,73 
Fibra em detergente ácido2 14,70 18,20 21,48 27,58 30,28 
Hemicelulose2 16,01 14,13 15,31 14,08 15,47 
Carboidratos totais2 78,56 79,20 78,73 77,77 76,14 
Carboidratos não fibrosos2 47,84 47,06 41,94 36,10 30,41 
Extrato etéreo2 2,92 2,34 2,08 1,91 1,55 
Matéria mineral2 7,42 7,11 7,53 8,10 9,59 
Nutrientes digestíveis totais2 74,43 65,45 56,82 49,87 52,75 
1Vantage Núcleo Peso (Agroquima Produtos Agropecuários) – Ca – 143 g; P – 40 g; S – 35 g; Na – 90 g; Mg – 15 g; 
Zn – 1.500 mg; Mn – 35 mg; Cu – 500 mg; Co – 50 mg; I – 50 mg; Se – 6 mg; Vitamina A -100.000 U.I; Vitamina E 
– 150 U.I; Monensina sódica – 1.400 mg; Bicarbonato de sódio – 200 g; 2 % da matéria seca. 
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Os dados relativos à alimentação, ruminação, ócio, dormindo e outras atividades 

em função do nível de substituição, foram analisados em minutos por dia (min/dia) e em 

percentual da atividade em 24 horas (%/dia), sendo também analisados como percentual 

do tempo dentro de cada período do dia, ou participação de cada atividade no período 

de três horas. Os dados meteorológicos foram coletados na Estação Climatológica 

Principal do Instituto Nacional de Meteorologia Localizada localizado na EMVZ a 350 

metros do local do experimento (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Dados meteorológicos obtidos nos dias das observações comportamentais 

Dia Horário 
Temperatura. 

ºC 
Umidade. 

% 
UMD 

% 
TMAX  

ºC 
TMIN  

ºC 
INS 
h/dia 

PRE 
mm 

Primeira  
observação 

9 H 26,6 63 

56,0 34,6 19,0 10,1 0 15 H 32,9 28 

21 H 23,0 67 

Segunda 
observação 

9 H 28,2 60 

55,0 36,7 17,9 9,9 0 15 H 36,0 31 

21 H 26,4 65 

Terceira 
observação 

9 H 27,0 77 
75,0 33,4 21,1 5,5 0 15 H 32,4 52 

21 H 24,4 86 

Médias 28,5 58,8 62,0 34,9 19,3 8,5 0 
UMD – umidade média; TMAX – temperatura máxima; TMIN – temperatura mínima; INS –insolação direta; PRE – 
precipitação. 

 

As variáveis que medem a eficiência de alimentação foram obtidas segundo Polli 

et al. (1996): 

EALMS = CMS/TAL; 

EALFDN = CFDN/TAL, em que: 

EALMS = é a eficiência de alimentação em consumo de MS, quilogramas de MS 

consumida por hora (kg/h); EALFDN = é a eficiência de alimentação do consumo de 

FDN, quilogramas de FDN consumida por hora (kg/h); CMS = consumo diário de MS 
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(kg/dia); CFDN = consumo diário de FDN (kg/dia); TAL = tempo gasto diariamente em 

alimentação (horas). 

ERMS = CMS/TRU; 

ERFDN = CFDN/TRU, em que: 

ERMS = eficiência de ruminação da MS, quilogramas de MS ruminada por hora 

(kg/h); ERFDN = eficiência de ruminação da FDN, quilogramas de FDN por hora 

(kg/hora); TRU = tempo de ruminação (hora/dia). 

TMT = TAL + TRU em que: 

TMT = tempo de mastigação total (horas/dia). 

Foram avaliadas as atividades relacionadas à ruminação, contagem do número de 

mastigações merícicas por bolo ruminal e tempo de mastigações por bolo ruminal, 

realizado sempre no segundo dia após as observações comportamentais. Os animais 

foram submetidos a observações individuais, distribuídas em três períodos do dia, de 6 

às 8 horas, 13 às 15 horas e das 20 às 22 horas, sendo observados três bolos ruminais 

por animal por cada intervalo de observação. Para cada bolo foi contado o número de 

mastigações a partir do momento em que o bolo ruminal chega à boca até o momento de 

sua deglutição, sendo simultaneamente registrado o tempo despendido na ruminação do 

bolo, realizada com auxílio de cronômetros digitais. 

O número de mastigações merícicas por dia foi estimado conforme Bürger et al. 

(2000): 

BRD = TRU/ TBR, em que: 

BRD = número de bolos ruminais por dia (nº/d); TRU = tempo de ruminação em 

minutos por dia (min/d). TBR = tempo de mastigação merícica por bolo ruminal em 

minutos (min/bolo); 
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NMD = BRD x NMB, em que: 

NMB = número de mastigações por bolo ruminal (nº./bolo); NMD = número de 

mastigações merícicas por dia (nº/dia). 

A avaliação da distribuição e tamanho das partículas do volumoso e dietas totais 

foi realizada com a utilização do separador de partículas Penn State (Heinrichs & 

Kononoff, 2011), Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Distribuição percentual do tamanho de partículas dos volumosos e dietas 

totais fornecidas, obtidas pelo método de separação de partículas Penn State 

(Heinrichs & Kononoff, 2011) 

Partícula 
(mm) 

Poro da peneira 
(mm) 

Alimentos 

0%1 25%1 50%1 75%1 100%1 SIL2 

> 19,0  19,0 13,1 13,0 13,6 13,2 13,2 24,7 
8,0 a 19,0 8,0 23,0 22,8 22,5 22,8 22,6 42,7 
1,67 a 8,0 1,184 39,3 35,4 31,4 26,7 24,6 32,6 

< 1,67 - 24,6 28,8 32,5 37,2 39,9 0,0 
TMP3 - 6,4 6,3 6,2 6,3 6,0 10,4 

1 nível de substituição do milho por farelo de mesocarpo do babaçu; 2SIL – silagem de mombaça; 3TMP – tamanho 
médio de partículas; 

4 Os poros são quadrados, de modo que o maior abertura é a diagonal, 1,67 mm. Esta é a razão 
por que as partículas maiores que podem passar pela peneira são inferiores a 1,67 milímetro de comprimento. 

 

As atividades intermitentes, e as variáveis EALMS, EALFDN, ERMS, ERUFDN 

e TMT, foram avaliadas por análise de regressão protegidas por análise de variância ao 

nível de 5% de significância, considerando-se como variáveis independentes os níveis 

de substituição do milho por FMB. Quando os períodos do dia foram considerados 

variáveis independentes, os dados foram analisados pelo teste de Tukey, ao nível de 

0,05 de significância.  
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5.3 Resultados e Discussão 

 

Verificou-se aumento no tempo gasto com alimentação, em que cada ponto 

percentual de substituição do milho por FMB acresceu em 0,05% o tempo despendido 

em alimentação (Tabela 4). O aumento do tempo de alimentação ocorreu em função do 

incremento no consumo de MS com o aumento do nível de FMB nas dietas (Capítulo 

3). Com a elevação do consumo, mais tempo foi destinado a esta atividade. 

 

Tabela 4 – Tempo diário despendido em atividade de tourinhos alimentados em 

confinamento com dietas contendo farelo do mesocarpo de babaçu em 

substituição ao milho 

Variáveis 
Níveis de substituição (%) Valor 

P 
Equação 

CV 
(%) 

r2 
0 25 50 75 100 

Alimentação, % 13,2 12,4 14,5 15,9 15,9 <0,001 Ŷ = 12,33+0,05x 18,7 0,27 
Alimentação, hora 3,2 3,0 3,5 3,8 3,8 <0,001 Ŷ = 2,96+0,01x 18,7 0,27 
Ruminação, % 28,0 27,1 26,9 27,8 27,8 0,41 Ŷ = 27,19 17,0 - 
Ruminação, hora 6,7 6,5 6,5 6,7 6,7 0,40 Ŷ = 6,53 17,0 - 
Ócio, % 36,2 36,5 37,1 35,6 34,9 0,42 Ŷ = 36,07 15,3 - 
Ócio, hora 8,7 8,8 8,9 8,6 8,6 0,43 Ŷ = 8,65 15,3 - 
Outras atividades, % 12,7 11,3 10,3 10,7 10,7 0,005 Ŷ = 12,24-0,03x 27,3 - 
Outras atividades, 
hora 

3,1 2,7 2,5 2,6 2,6 0,005 Ŷ = 2,93-0,006x 27,3 - 

Dormindo, % 10,0 12,7 11,1 10,1 10,1 0,71 Ŷ = 11,14 32,1 - 
Dormindo, hora 2,4 3,0 2,7 2,4 2,4 0,71 Ŷ = 2,67 32,1 - 

 

Apesar do aumento linear no consumo de FDN (Capítulo 3), o tempo gasto com 

ruminação não sofreu efeito dos tratamentos. Os animais estiveram em atividade de 

ruminação durante 6,53 horas correspondendo a 27,21% do tempo diário. Missio et al. 

(2010) verificaram tempo diário de ruminação de 6,17 horas, semelhante ao observado 

neste trabalho, em dieta com 79% de concentrado. 
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Conforme verificaram Mendes et al. (2010), em dietas com elevado nível de 

concentrado a fonte de fibra exerce importante influência sobre a atividade de 

ruminação devido sua efetividade. Contudo, segundo Mertens (1997), a efetividade da 

FDN é obtida considerando-se o percentual de FDN do alimento e tamanho de suas 

partículas. Segundo o autor, para que haja estímulo à ruminação as partículas devem 

apresentar tamanho mínimo de 1,18 mm. Em função da baixa granulometria observada 

para o FMB, 96% de partículas passantes em peneira de 1,18 mm, constatou-se a 

redução no tamanho de partículas das dietas totais, em que maior percentual passou nas 

peneiras de 8,0 e 1,18 mm com o aumento do nível de FMB (Tabela 3). 

A substituição do milho por FMB não influenciou o tempo de permanência dos 

animais em estado de ócio (Tabela 4). Conforme Miotto et al. (2011), os tempos 

despendidos em ócio e ruminação para animais em confinamento são concorrentes, 

observando correlação negativa  de -0,57. Como neste trabalho o tempo gasto com 

ruminação não foi afetado pelas dietas experimentais, os animais dispuseram de mais 

tempo para permanecer em ócio.  

O tempo gasto com outras atividades diminuiu com o aumento nos níveis de 

substituição, verificando-se que cada ponto percentual de substituição reduziu em 

0,03% o tempo despendido em outras atividades. Miotto et al. (2011) verificaram que os 

animais exerciam atividades de caminhar pela baia e interagir com outros animais logo 

após a alimentação. Como no presente trabalho ocorreu incremento no tempo de 

alimentação com o aumento dos níveis de substituição (Capítulo 3), a modificação no 

comportamento de ingestão pode ter reduzido o tempo gasto com outras atividades. 

Castro et al. (2009) verificaram que novilhas alimentadas com fubá de canjica de milho 

em comparação a outros ingredientes tiveram maior tempo em outras atividades, 
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atribuindo este comportamento ao menor tempo gasto com ingestão, podendo os 

animais, após estarem saciados, despender mais tempo a outras atividades. 

O tempo no qual os animais permaneceram dormindo não foi afetado pelas dietas 

experimentais, ocupando em média 11,14% do tempo, correspondente a 2,67 horas 

diárias. Por apresentarem naturalmente pouco tempo dormindo, não é esperado que 

animais ruminantes alimentados á vontade e alojados individualmente tenham seu 

hábito modificado pelos ingredientes da dieta. Mudança no período de tempo em que os 

animais permanecem em repouso em condições de confinamento pode ser observada 

quando estes são alojados em grupo (Marques et al., 2005). 

Avaliando a participação da atividade de alimentação dentro dos períodos do dia 

verificou-se que o período 1 (8 às 11 horas) foi o que apresentou maior participação da 

procura de alimento (Tabela 5), seguindo pelo período 4 em que os animais 

despenderam 31,2% do tempo total na atividade de alimentação. 

 

Tabela 5 – Participação das atividades diárias dentro de cada período do dia de 

tourinhos alimentados em confinamento com dietas contendo farelo do 

mesocarpo de babaçu em substituição ao milho 

Variáveis 
(%) 

Períodos do dia, horas 

Médias 
CV 
(%) 

8-11 11-14 14 -17 17 -20 20 – 23 23 - 2 2 - 5 5 -8 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Alimentação 39,7 a 10,6 cd 12,4 c 31,2 b 6,8 ef 7,6  ed 3,6 f 5,0 ef 14,6 99,5 

Ruminação 11,1 e 26,3 d 31,0 c 8,55 e 32,8 bc 32,5 c 37,2 ab 38,0 a 27,2 48,94 

Ócio  36,2 abc 41,2 a 32,4 c 38,1 ab 36,2 abc 35,5 bc 34,6 bc 34,2 bc 36,1 33,3 

Dormindo 4,2 c 12,62 b 5,8 c 6,2 c 15,7 ab 15,1 ab 18,5 a 12,0 b 11,1 85,9 
Outras 
atividades 

9,8 b 9,2 bc 18,3 a 15,9 a 8,5 bc 9,2 bc 6,1 c 10,8 b 10,9 74,2 

Médias na mesma linha seguidas de letras distintas diferem entre si (P<0,05) pelo teste de Tukey. 

 

A maior dedicação dos animais à atividade de alimentação nos períodos 1 e 4 é 

explicada pelo fornecimento de alimento, às 08:30 e às 17:00 horas. Luginbuhl et al., 



 

 

(2000) verificaram que 70% do tempo diário despendido em alimentação foi realizado 

no período do dia e apenas 30% durante a noite, verificando ainda que a distribuição de 

alimentos estimulou os animais ao consumo. Este comportamento também foi 

observado por Freitas et al. (2010). Neste trabalho, as menores participações da 

atividade de alimentação foram verificadas nos períodos noturnos, entre os horários de 

20 e 8 horas, conforme pode ser visualizado com o auxílio da Figura 1, correspondendo 

a 19,7% do tempo diário total despendido com alimentação.

Figura 1 – Distribuição percentual do total diário de cada atividade nos períodos do dia
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o foram verificadas nos períodos noturnos, entre os horários de 

20 e 8 horas, conforme pode ser visualizado com o auxílio da Figura 1, correspondendo 

 

Distribuição percentual do total diário de cada atividade nos períodos do dia. 

Maior participação da atividade de ruminação foi verificada no período 8, 5 às 8 

horas (38,0% do período), não diferindo do observado no período 7, 2 às 5 horas (37,2% 

2-5 5-8

3,1% 4,3%

17,1% 17,5%

12,0% 11,9%

20,%5
13,3%

6,9%
12,3%

Outras atividades

7 8 
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do período). De maneira geral, nos período noturno e da madrugada (20 às 8 horas) a 

atividade de ruminação foi mais intensa, perfazendo total de 64,0% da ruminação diária. 

Porém, deve ser ressaltado considerável tempo destinado à ruminação no intervalo entre 

as alimentações (Figura 1). Hübner et al. (2008) também verificaram maior intensidade 

de ruminação durante o período noturno e picos de ruminação em períodos 

subseqüentes à alimentação, os quais segundo os autores são estimulados pelo 

enchimento ruminal.  

No período 2 (11 às 14 horas) o ócio teve maior participação dentre as atividades 

executadas pelos animais, contudo, não diferindo do observado nos períodos 1 e 4, 

quando os animais permaneceram em ócio por 36,2; 41,2 e 38,1% do tempo total dos 

períodos 1; 2 e 4, respectivamente. O tempo de permanência em ócio não apresentou 

grandes variações entre os períodos do dia, o que pode ser confirmado pelo coeficiente 

de variação observado (Tabela 4), bem inferior ao observado para as demais atividades. 

Esta baixa variação pode ocorrer em função do reduzido tempo necessário para ingestão 

de alimento e ruminação, em função do elevado nível de concentrado das dietas.  

O maior tempo destinado ao ócio no período das 11 às 14 horas pode ser 

explicado pela maior temperatura ambiente e insolação ocorridas neste horário (Tabela 

2), assim os animais preferem permanecer sem realizar atividades que produzam calor, 

melhorando a manutenção da temperatura corporal. Castro et al. (2009) observaram que 

novilhas alimentadas com fubá de milho passaram 66,0% do tempo em ócio das 11 às 

14 horas a fim de reduzirem a produção corporal de calor.  

Os animais tiveram preferência por dormir no período noturno, das 20 às 5 horas, 

do 5o ao 7o período (Tabela 4), correspondendo a 54,7% desta atividade nas 24 horas. Já 

o tempo destinado a outras atividades foi maior nos períodos 3 (14 às 17 horas) e 4 (17 
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às 20 horas). A execução de outras atividades nestes períodos correspondeu a 38,95% 

do tempo diário. Certamente estes resultados ocorreram em função dos animais terem 

satisfeito suas necessidades de alimentação e das melhores condições climáticas 

observadas neste horário. 

O NMB e NMD foram semelhantes para todos os níveis de substituição (Tabela 

6). A atividade de ruminação é exercida pelo animal no alimento com a finalidade de 

reduzir as partículas para facilitar sua degradação, digestão e passagem. A quantidade 

de mastigações exercidas sobre o bolo ruminal indica o tamanho, além de sua 

resistência à redução de tamanho. Uma vez que não foi verificada diferença no NMB, é 

demonstrada a semelhança das características físicas das dietas, em que o FMB não 

contribuiu para a efetividade física da fibra da dieta, apesar de seu elevado teor de FDN. 

A silagem de mombaça foi o principal ingrediente das ditas responsável pelo estímulo à 

ruminação, já que em todas as dietas apenas este alimento apresentou partículas 

superiores a 8,0 mm, mais eficientes no estímulo à ruminação (Tabela 3). 

O tempo de ruminação de cada bolo também não foi alterado, com média de 53,57 

segundos/bolo, semelhante ao observado por Missio et al. (2010) de 51,54 segundos, 

para animais alimentados com 79% de concentrado. O tempo de ruminação por bolo 

demonstra a eficiência da mastigação na redução do tamanho das partículas, 

evidenciando a semelhança da composição dos bolos alimentares para as diferentes 

dietas, conforme comentado. 

A substituição do milho pelo FMB não alterou o NBR regurgitados pelos animais 

(Tabela 6) indicando que as dietas apresentaram o mesmo teor de fibra longa, sendo esta 

fornecida principalmente pela silagem (67,4% de partículas superiores a 8,0 mm), 

verificando-se que o aumento de FMB reduziu a quantidade de partículas da dieta 



95 

 

 

 

inferior a esta medida a 8,0 mm. Missio et al. (2010) observaram que a redução da 

quantidade de volumoso na dieta reduziu o NBR, certamente ocorrido em função da 

redução da participação de fibra longa. 

 

Tabela 6 – Variáveis que expressam o comportamento de ruminação de bovinos 

alimentados com dietas contendo níveis de substituição do milho por 

farelo do mesocarpo de babaçu 

Variáveis 
Níveis de substituição ( %) 

Valor P Equação 
CV 
(%) 

r2 
0 25 50 75 100 

NMB 47,1 49,5 46,1 49,0 50,4 0,44 Ŷ = 48,41 12,5 - 
NMD 22162,2 21203,4 20953,5 22299,5 19826,2 0,45 Ŷ = 21286,0 17,1 - 
TBR 51,7 54,6 51,2 52,8 57,6 0,18 Ŷ =53,57 10,5 - 
BRD 470,1 430,9 467,3 454,8 395,7 0,28 Ŷ =443,75 18,1 - 

TMT 9,9 9,5 10,0 10,5 10,4 0,16 Ŷ =10,03 11,2 - 

EALMS 2,7 3,4 3,1 2,9 2,8 0,7 Ŷ =2,98 21,3 - 
EALFDN 0,9 1,1 1,2 1,2 1,3 0,007 Ŷ=0,96+0,004x 21,0 0,23 

ERMS 1,3 1,5 1,7 1,7 1,8 0,001 Ŷ=1,35+0,005x 15,9 0,32 
ERFDN 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,001 Ŷ=0,41+0,004x 15,7 0,70 

NMB - número de mastigações merícicas por bolo; NMD – número de mastigações merícicas por dia; TBR - tempo 
gasto por bolo ruminal; BRD - número de bolos ruminais por dia; TMT - tempo de mastigação total,  hora/dia; 
EALMS - eficiência alimentar da MS, Kg de MS/h; EALFDN - eficiência alimentar da FDN, Kg de FDN/h; ERMS - 
eficiência de ruminação da MS, Kg de MS/hora; ERFDN - eficiência de ruminação da FDN, Kg de FDN/hora. 

 
O tempo de mastigação total corresponde à soma dos tempos despendidos em 

ruminação e alimentação. Porém, apesar do aumento no tempo de alimentação (Tabela 

4) não foi verificada diferença para esta variável. Também a EALMS não foi alterada 

pelas dietas experimentais. Como o aumento no tempo de alimentação ocorreu em 

conjunto ao aumento da quantidade de MS consumida, não houve alteração para esta 

variável. Pereira et al. (2007) verificaram que o aumento na quantidade de FDN da dieta 

aumentou a taxa de ingestão de MS, contudo, naquele trabalho o aumento da FDN da 

dieta foi proveniente da elevação da participação de volumoso, o que alterou a 

efetividade física da FDN (tamanho e densidade das partículas), o que não ocorreu no 

presente trabalho. 
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A EALFDN aumentou em 4 gramas para cada ponto percentual de substituição do 

milho, ou seja, maior quantidade de FDN foi ingerida por hora. Este comportamento é 

explicado pelo aumento no consumo de FDN (Capítulo 3) proporcionalmente superior 

ao aumento no tempo despendido em consumo. Para um aumento no tempo de 

alimentação, o consumo de FDN foi elevado em 2,6 vezes. O que pode explicar este 

resultado é que o aumento da FDN da dieta não foi acompanhado pelo aumento no 

tamanho das partículas da ração, otimizando a apreensão de alimento por bocado. 

As eficiências de ruminação da MS e da FDN foram alteradas pela substituição do 

milho pelo FMB, em que cada ponto percentual de substituição aumentou em 5 e 4 

gramas, respectivamente, a MS e a FDN ruminadas em uma hora. O tempo de 

mastigação para cada quilo de FDN ruminado mede a eficiência biológica das 

características físicas do alimento (Balch, 1871; Mertens, 1997). Diante desta afirmação 

e dos resultados observados pode-se apontar para a baixa efetividade do FMB, não 

demandando tempo adicional de ruminação.  

Considerando-se que o número de bolos ruminais, o número de mastigações por 

bolo e o tempo de ruminação não foram influenciados pelos acréscimos de FMB, pode-

se pressupor que o aumento na eficiência de alimentação se deu pela maior taxa de 

desaparecimento do alimento do rúmen. Segundo Heinrichis & Kononoff (2011), 

partículas inferiores a 1,18 mm são rapidamente degradadas ou passam mais rápido pelo 

rúmen. No presente trabalho foi verificado que na medida em que o FMB aumentou nas 

dietas, maior foi a proporção de partículas inferiores a esta medida nas dietas. 

Este resultado corrobora com a afirmação de Mertens (1997) de que as 

características físicas do alimento (tamanho da partícula, principalmente) são mais 

importantes na manutenção do estímulo à ruminação e da função ruminal que o seu 
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conteúdo de FDN, sendo parâmetro importante a ser avaliado na formulação de dietas 

com altas participações de concentrado do que apenas o teor químico de FDN.  

 

5.4 Conclusões 

 

A substituição do milho pelo farelo do mesocarpo de babaçu eleva o tempo de 

alimentação por aumentar o consumo de matéria seca, porém não altera o tempo 

despendido com ruminação ou as atividades mastigatórias dos animais submetidos às 

dietas, demonstrando que a inclusão da fibra em detergente neutro do farelo do 

mesocarpo de babaçu em dietas com elevados teores de concentrados não estimula a 

mastigação. 
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CAPÍTULO 6 - Farelo do mesocarpo de babaçu na terminação de tourinhos, 

características quantitativas da carcaça e cortes secundários do traseiro especial 

 

O conteúdo deste capítulo segue as normas de formatação da Revista Brasileira de 

Zootecnia (Anexo 1) 

 

Resumo: Foram avaliadas as características de carcaça, o peso e o percentual 

dos cortes secundários preparados que compõem o traseiro especial (TE) de 30 

tourinhos mestiços alimentados com dietas contendo níveis de substituição do milho 

pelo farelo do mesocarpo de babaçu (FMB), 0; 25; 50; 75 e 100%. Os animais foram 

alimentados individualmente e alocados em delineamento experimental inteiramente 

casualizado com seis repetições. O peso de abate dos animais não sofreu influência das 

dietas. Os pesos de carcaça quente e fria e o rendimento de carcaça quente diminuíram 

linearmente em 230 g, 250 g e 0,032%, respectivamente, para cada ponto percentual de 

FMB na dieta. A espessura de gordura subcutânea apresentou comportamento 

quadrático com ponto de máxima estimado pela equação de regressão de 4,29 mm com 

33,33% de substituição de milho por FMB. O percentual de TE na carcaça aumentou 

linearmente frente ao incremento dos níveis de FMB. A participação percentual da 

ponta de agulha na carcaça teve comportamento quadrático com o nível 33,3% de 

substituição. Os cortes secundários preparados do TE, expressos em peso, filé-mignon, 

contrafilé, patinho e lagarto, e o corte músculo em percentual, sofreram influência das 

dietas. Não houve alteração nos rendimentos de cortes cárneos (73,22%) e porção 

comestível (75,31%) do TE. O uso do farelo do mesocarpo de babaçu em substituição 

ao milho em dietas de terminação de bovinos não altera o peso de abate e rendimento 

cárneo do traseiro especial, porém reduz linearmente o peso da carcaça quente, bem 

como proporciona diminuição da espessura de gordura subcutânea em níveis de 

substituição superiores a 33,3%. 

 

Palavras chave: confinamento, filé-mignon, rendimento cárneo, rendimento de 

carcaça, subprodutos, traseiro especial 
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Babassu mesocarp bran in finishing cattle, carcass quantitative characteristic 

and commercial cuts of pistol cut 

 

Abstract:  Carcass characteristics, weight and percentage of prepared commercial 

cuts of the primal pistol cut (PC) of 30 young crossbred bulls fed diets which included 

replacement levels (0, 25, 50, 70 and 100%) of corn by the babassu mesocarp bran 

(BMB), were evaluated. The experiment was a completely randomized design with six 

replicates. Slaughter weight was not affected by treatments. Hot and cold carcass 

weights and hot carcass dressing percentage decreased linearly at 230 g, 250 g and 

0.032%, respectively, for each percentage point of BMB in the diet. Subcutaneous fat 

thickness presented a quadratic response and maximum point estimated by the 

regression equation of 4.29 mm with 33.33% substitution of corn by BMB. The 

percentage of PC of the carcass increased linearly as levels of BMB in the diet 

increased. The percentage of side cut showed a quadratic response, with the 33.3% 

replaced providing the maximum estimated value of 12.41%. The weight of the 

prepared commercial cuts of the PC, tenderloin, striploin, knuckle and eye round and 

the percentage of shank, were influenced by the diet. There was no change in meat cuts 

(73.22%) and edible portion (75.31%) yields of the PC. The use of babassu mesocarp 

bran to replace corn in cattle finishing diets does not affect the slaughter weight and 

meat yield of the pistol cut, but decreases linearly hot carcass weight, and decreases 

subcutaneous fat thickness above replacement levels of 33.3%. 

 

Key words: by-products, carcass yield, feedlot, meat yield, pistol cut, tenderloin 
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6.1 Introdução 

 

A adoção da terminação em confinamento no Brasil é limitada principalmente 

pelo elevado custo da alimentação, observando-se grande variação anual de preços em 

alimentos importantes como o milho. Os subprodutos da indústria de alimentos ou da 

produção de biocombustíveis têm sido largamente testados com o intuito de avaliar seu 

potencial para uso na alimentação animal e redução no custo das dietas (Abrahão et al., 

2005; Neiva et al. 2005; Miotto et al., 2009). 

O babaçu (Orbynia sp.) é uma palmeira da qual pela industrialização de seu fruto 

obtém-se o farelo do mesocarpo de babaçu. Este subproduto representa em média 16% 

da industrialização do coco babaçu, com potencial para utilização na alimentação de 

ruminantes verificando-se valores de amido de aproximadamente 52% (Pavlak et al., 

2007). A produção de amêndoas de babaçu no Brasil chegou a 113.395 toneladas em 

2003, sendo os estados mais importantes o Maranhão, Piauí e Tocantins. Ademais o 

MAPA estima existirem no Brasil 20,1 bilhões de palmeiras que produzem anualmente 

20.153 bilhões de cocos (IBGE, 2004). Dada a sua disponibilidade, o uso do FMB na 

alimentação de bovinos para produção de carne e leite tem sido uma realidade, contudo 

raros estudos avaliam seu real efeito sobre a produção. A exemplo dos trabalhos de 

Silva (2008) e Guimarães (2010) estas avaliações ficam no âmbito da determinação dos 

parâmetros nutricionais, sem estudos do seu efeito sobre as características da carcaça e 

rendimento cárneo de bovinos terminados com este alimento. 

Restle et al. (2001) e Menezes et al., (2010) verificaram que as características 

quantitativas da carcaça bovina podem sofrer influência do tipo e qualidade da dieta. 

Neste sentido, o estudo do uso de subprodutos nas dietas de terminação de bovinos é 
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importante na determinação da influência sobre as características da carcaça 

preconizadas, e efeito sobre o rendimento dos cortes cárneos, já que estes são 

componentes importantes na valorização da carcaça. 

Objetivou-se com este trabalho, avaliar o efeito da substituição do milho pelo 

farelo do mesocarpo de babaçu sobre as características quantitativas da carcaça e cortes 

secundários preparados do traseiro especial de tourinhos terminados em confinamento. 

 

6.2 Materiais e Método  

 

O trabalho foi realizado na Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia da 

Universidade Federal do Tocantins, Campus de Araguaína (07°11’28 “de latitude sul e 

48°12’26” de longitude oeste) durante o período de julho a setembro de 2009. 

Foi avaliado o efeito da substituição do milho por farelo do mesocarpo de 

babaçu (0, 25; 50; 75 e 100%) sobre as características quantitativas da carcaça de 30 

tourinhos mestiços, ½ Pardo Suiço de aptidão leiteira e ½ Nelore, em delineamento 

inteiramente casualizado com seis repetições. Os animais apresentavam idade e peso 

vivo médios iniciais de 18,9 meses e 346,0 kg, respectivamente. O período total de 

confinamento foi de 105 dias, com 21 de adaptação e 84 para coletas experimentais, em 

que cada animal foi alojado em baia individual (12 m2) parcialmente coberta, com 

cocho individual e bebedouro para duas baias. 

As dietas foram formuladas segundo o programa RLM 3.2®, com proporção de 

20% de volumoso (silagem de capim mombaça) e 80% de concentrado (Tabela 1). O 

farelo de mesocarpo do babaçu (FMB) utilizado neste trabalho possuía 86,3% de MS, 
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3,1% de PB, 45,0% de FDN, 32% de FDA, 0,64% de EE. A silagem de mombaça 

apresentou 25,1% de MS, 81,7% de FDN, 55,2% de FDA, 3,0% de EE. 

 

Tabela 1 – Proporção de ingredientes e composição bromatológica das dietas 

experimentais 

Ingredientes, % matéria seca 
Níveis de substituição do milho por farelo do 

mesocarpo de babaçu (%) 
0 25 50 75 100 

Silagem de mombaça 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
Farelo do mesocarpo de babaçu 0,00 16,25 32,50 48,75 65,00 
Milho 65,00 48,75 32,50 16,25 0,00 
Farelo de soja 10,93 10,90 10,90 10,90 10,88 
Uréia 0,00 0,36 0,71 1,06 1,42 
Calcário 1,57 1,24 0,89 0,54 0,20 
Núcleo mineral1 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

Composição bromatológica 

Matéria seca, % matéria natural 73,97 73,17 73,20 72,69 72,48 
Matéria orgânica2 92,22 92,54 92,09 91,49 89,89 
Proteína bruta2 11,10 11,35 11,66 12,22 12,73 
Fibra em detergente neutro2 30,72 32,15 36,79 41,67 45,73 
Fibra em detergente ácido2 14,70 18,20 21,48 27,58 30,28 
Hemicelulose2 16,01 14,13 15,31 14,08 15,47 
Carboidratos totais2 78,56 79,20 78,73 77,77 76,14 
Carboidratos não estruturais2 47,84 47,06 41,94 36,10 30,41 
Extrato etéreo2 2,92 2,34 2,08 1,91 1,55 
Cinzas2 7,42 7,11 7,53 8,10 9,59 
Nutrientes digestíveis totais2 74,43 65,45 56,82 49,87 52,75 
1Vantage Núcleo Peso (Agroquima Produtos Agropecuários LTDA) – Ca – 143 g; P – 40 g; S – 35 g; Na – 90 g; Mg 
– 15 g; Zn – 1.500 mg; Mn – 35 mg; Cu – 500 mg; Co – 50 mg; I – 50 mg; Se – 6 mg; Vitamina A -100.000 U.I; 
Vitamina E – 150 U.I; Monensina sódica – 1.400 mg; bicarbonato de sódio –200 g. 2 % da matéria seca. 

 

Ao final do experimento os animais foram pesados após 16 horas de jejum de 

alimento sólido, sendo este considerado como peso de abate, e transportados para 

frigorífico comercial. O abate ocorreu segundo normas do Serviço de Inspeção Federal, 

seguindo o fluxo normal da linha de abate. A variável recorte de gordura da carcaça 

correspondeu à gordura retirada desta durante o processo de limpeza. Ao final da linha 
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de abate as duas meias-carcaças foram pesadas e conduzidas à câmara fria, procedendo-

se nova pesagem após 24 horas de resfriamento. 

Foi avaliada também a proporção de recorte de gordura em função do peso 

integral da carcaça (peso da carcaça quente antes da retirada do excesso de tecido 

adiposo), a proporção em função do peso da carcaça quente limpa e os rendimentos da 

carcaça quente e carcaça fria. Ainda na meia-carcaça direita foi efetuado um corte entre 

a 12ª e 13ª costela expondo o músculo Longissimus dorsi, realizando-se com auxílio de 

paquímetro a medida da espessura de gordura subcutânea (EGS) que recobre o músculo, 

sendo utilizada a média de duas leituras. 

As meias carcaças esquerdas foram separadas nos três cortes primários (dianteiro, 

traseiro especial e ponta de agulha) conforme método usado pelos frigoríficos. O 

dianteiro foi separado do traseiro especial e da ponta de agulha entre a 5ª e 6ª costela, e 

incluiu o pescoço, a paleta, o braço e cinco costelas. O traseiro especial foi separado da 

ponta de agulha a 22 cm da coluna vertebral. A ponta de agulha incluiu as costelas (a 

partir da sexta) mais os músculos abdominais. Os cortes foram pesados para obtenção 

de seus rendimentos em relação ao peso da carcaça fria. 

O corte primário traseiro especial foi separado em dez cortes comerciais ou cortes 

secundários, realizados segundo a rotina do frigorífico (patinho, músculo, coxão duro, 

coxão mole, alcatra, capa do filé, contrafilé, filé-mignon, lagarto e picanha) procedendo-

se à pesagem de cada peça para avaliação do rendimento cárneo do traseiro especial e 

do peso dos cortes comerciais individuais. Foram avaliados ainda a porção comestível 

(cortes comerciais secundários mais recortes de carne destinados ao consumo humano), 

os recortes de gorduras retirados da limpeza dos cortes secundários, os recortes cárneos 

descartados (tecido conjuntivo, coágulos de sangue, pedaços de músculo descartados, 
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glândulas, que não servem para o consumo humano). As perdas relativas ao peso do 

traseiro especial compreenderam a proporção dos recortes de gordura, tecidos 

conjuntivo e muscular da limpeza das peças. O peso do osso foi obtido por subtração e 

sua proporção calculada em relação ao traseiro especial. 

Para avaliação do efeito dos tratamentos adotou-se α = 0,05, com modelo 

matemático geral: γij = µ + τi + εij, onde: γij = variável dependente; µ= média geral; τi= 

efeito do tratamento i; e εij = erro experimental residual, em que a análise de variância 

foi testada quanto à normalidade e homocedasticidade. No estudo de regressão, o 

modelo foi: γij = β0 + β1 X i + β2 Xi
2 + β3 Xi

3 + αj + εij, onde: γij = variáveis dependentes; 

β’s = coeficientes de regressão; Xi = níveis de substituição; αj = desvios da regressão; e 

εij = erro aleatório residual. As variáveis dependentes também foram avaliadas quanto à 

correlação de Pearson.  

 

6.3 Resultados e Discussão 

 

O peso ao abate não diferiu entre os tratamentos (Capítulo 3), porém, verificou-se 

que o peso da carcaça quente reduziu em 0,230 kg para cada ponto percentual de FMB 

que substituiu o milho, Tabela 2, assim as dietas contendo 25; 50; 75 e 100% de 

substituição do milho por FMB apresentaram, respectivamente, o peso da carcaça 

quente 2,2; 4,5; 7,1 e 9,7% inferiores à dieta sem FMB.  

Até a substituição de 75% foi observado que as carcaças dos animais 

apresentaram peso superior a 240,0 kg (16 arrobas), preconizado como peso mínimo 

pelos produtores da região Norte, visto que carcaças mais leves são penalizadas pelo 

frigorífico com remuneração inferior, com preço similar ao pago por carcaças de vacas. 
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Tabela 2 – Características quantitativas da carcaça de tourinhos terminados em 

confinamento com farelo do mesocarpo de babaçu em substituição ao 

milho 

Variáveis 
Níveis de substituição (%) 

Valor P Equação 
CV 
(%) 

r2 
0 25 50 75 100 

PCQ, kg 252,8 258,0 257,5 241,1 232,8 0,03 
Ŷ =259,84-

0,23x 
7,8 0,15 

PCQ 
integral, kg 

263,9 269,5 268,7 249,6 240,4 0,02 
Ŷ =271,83-

0,27x 
8,1 0,18 

RCQ, % 53,3 53,4 52,6 50,9 50,5 <0,001 
Ŷ =53,74-

0,032x 
2,62 0,43 

RGC, kg 11,1 11,5 11,2 8,6 7,5 <0,001 Ŷ =11,98-0,04x 12,0 0,37 
RGC, % 4,3 4,3 4,3 3,5 3,2 <0,001 Ŷ =4,49-0,012x 13,2 0,41 

PCF, kg 247,0 252,4 253,4 236,6 228,4 0,02 
Ŷ =254,88-

0,25x 
7,9 0,18 

RCF, % 52,1 52,2 51,8 49,9 49,5 <0,001 Ŷ =52,62-0,03x 2,6 0,41 
QR, % 1,23 1,14 0,82 0,94 0,96 20,17 Ŷ =1,02 42,37 - 

EGS, mm 3,4 3,2 3,7 2,8 1,9 0,02 
Ŷ =3,29+0,02x-

0,0003x2 
25,3 0,39 

EGS, % 1,3 1,2 1,4 1,1 0,8 0,01 Ŷ =1,42-0,004x 26,9 0,20 
PCQ – peso da carcaça quente; PCF – peso da carcaça fria; RGC- recorte de gordura da carcaça; RCQ - rendimento 
da carcaça quente; RCF rendimento da carcaça fria; QR - quebra no resfriamento; EGS - espessura de gordura 
subcutânea. 
 

Segundo a equação de regressão, o rendimento de carcaça quente decresceu em 

0,032% para cada ponto percentual de FMB que substituiu o milho. Provavelmente a 

elevação no consumo de MS, ocorrida com o aumento dos níveis de FMB, promoveu 

aumento do conteúdo gastrointestinal. Conforme Pacheco et al. (2006), entre os vários 

fatores que afetam o rendimento de carcaça, o principal é o conteúdo gastrointestinal. 

Embora o peso e o conteúdo do trato gastrointestinal não tenham sido avaliados, estes 

podem contribuir para a redução do rendimento, uma vez que o aumento dos consumos 

de MS e FDN elevam o conteúdo ruminal e estimulam a distensão e o peso do trato 

gastrointestinal, podendo aumentar sua participação no peso corporal (Galvão et al., 

1991;  Menezes et al., 2005; Menezes et al., 2011). O jejum alimentar realizado antes da 
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pesagem reduz diferenças no conteúdo gastrointestinal, porém, parece não ter sido 

suficiente para eliminar totalmente este efeito. 

Segundo Berg & Butterfield (1976), outro fator que influência o rendimento de 

carcaça é a EGS, a qual apresenta correlação positiva. Neste trabalho, embora a 

correlação entre estas duas variáveis tenha sido positiva, não foi significativa (Tabela 

3). 

O recorte de gordura da carcaça decresceu com a substituição do milho pela FMB. 

Este comportamento pode ter ocorrido em função da redução do aporte energético das 

dietas com a substituição do milho pelo FMB (Tabela 1). A redução no nível de energia 

diminui a deposição de gordura na carcaça, refletindo redução dos recortes de gordura e 

EGS, com correlação entre estas duas variáveis de 0,65 (Tabela 3). Verifica-se ainda 

que o recorte de gordura da carcaça quando relacionado com o peso da carcaça integral 

também foi reduzido, com valores observados de 4,26% para a dieta padrão e 3,19% 

para a dieta com substituição total do milho. 

Com a redução do recorte de gordura da carcaça esperava-se melhoria no 

rendimento da carcaça quente, uma vez que a carcaça apresenta menores perdas de peso 

oriundas de sua limpeza, contudo houve redução no rendimento, indicando que o 

conteúdo e peso do trato gastrointestinal foram determinantes no rendimento de carcaça, 

o que vai ao encontro à afirmativa de Pacheco et al. (2006). Ademais, foi verificada 

correlação positiva entre rendimento de carcaça quente e os recortes de gordura da 

carcaça em % (respectivamente, r = 0,48 e r = 0,50; P<0,05), demonstrando que 

aumentos no rendimento são acompanhados de aumentos nos recortes de gordura da 

carcaça. 
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Tabela 3 – Correlações de Pearson entre as características quantitativas da carcaça de tourinhos terminados com dietas contendo farelo do 1 

mesocarpo de babaçu em substituição ao milho 2 

 
PCQ RCQ PCF RCF RGC RGC100 EGS EGS100 QR TE DIA PA TE100 DIA 100 PA100 

PAB 0,91** -0,10 0,91** -0,12 0,62** 0,39* 0,44* 0,24 0,00 0,89** 0,86** 0,82** -0,26 0,08 0,33 

PCQ 
 

0,29 0,99** 0,27 0,79** 0,58** 0,49** 0,28 0,14 0,94** 0,95** 0,89** -0,36* 0,16 0,34 

RCQ 
  

0,27 0,96** 0,48** 0,50** 0,17 0,10 0,31 0,21 0,31 0,23 -0,25 0,18 0,1 

PCF 
   

0,27 0,77** 0,57** 0,51** 0,30 0,04 0,95** 0,95** 0,90** -0,37 0,13 0,38* 

RCF 
    

0,45* 0,47** 0,22 0,16 0,06 0,22 0,29 0,27 -0,21 0,10 0,18 

RGC 
     

0,95** 0,64** 0,49** 0,21 0,72** 0,76** 0,70** -0,33 0,16 0,29 

RGC100 
      

0,65** 0,56** 0,19 0,52** 0,56** 0,54** -0,29 0,13 0,28 

EGS 
       

0,97** -0,15 0,43* 0,48** 0,65** -0,40* 0,06 0,60* 

EGS100 
        

-0,21 0,22 0,28 0,48** -0,36* 0,04 0,57** 

QR 
         

-0,01 0,14 -0,10 -0,17 0,33 -0,29 

TE 
          

0,84** 0,86** -0,06 -0,11 0,34 

DIA 
           

0,81** -0,57** 0,42* 0,24 

PA 
            

-0,35 -0,04 0,72** 

TE100 
             

-0,85** -0,20 

DIA100 
              

-0,32 

**p<0,01; *p<0,05; PAB – peso ao abate; PCQ - peso da carcaça quente; RCQ - rendimento da carcaça quente; PCF- peso da carcaça fria; RCF - rendimento da carcaça fria;  RGC – 3 

recortes de gordura da carcaça, kg; RGC 100 – recortes de gordura da carcaça, % da carcaça fria; EGS – espessura de gordura subcutânea, cm; EGS 100 - espessura de gordura 4 

subcutânea, % de carcaça fria; QR – quebra no resfriamento; TE – traseiro especial, kg; DIA – dianteiro, kg; PA – ponta de agulha, kg; TE100 – traseiro especial, %; DIA100 – 5 

dianteiro,%; PA/100 – ponta de agulha, %.  6 
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O peso da carcaça fria acompanhou o comportamento do peso da carcaça quente 

frente aos níveis de substituição do milho, com redução de 0,25 kg para cada ponto 

percentual de substituição. Este resultado é explicado pela semelhança observada para a 

quebra no resfriamento das carcaças (Tabela 2), que apesar da variação na EGS, não sofreu 

influência dos níveis de substituição. 

A EGS apresentou comportamento quadrático com ponto de máxima estimado pela 

equação de regressão com substituição de 33,33%, proporcionando 4,29 mm de EGS. A 

gordura subcutânea é um atributo importante, pois evita o escurecimento da superfície 

externa dos músculos que recobrem a carcaça favorecendo o seu aspecto visual, bem como 

dos cortes secundários, desejado em mercados mais exigentes. A gordura que recobre a 

carcaça atua ainda como isolante térmico, reduzindo o encurtamento das fibras musculares 

pelo frio, influenciando positivamente na maciez da carne (Lawrie, 2005). A EGS mínima 

desejada é de 3 mm, porém em mercados mais exigentes busca-se carcaças com maior 

cobertura de gordura (6 a 7 mm), contudo, apesar dos valores inferiores encontrados nos 

níveis de substituição de 75 e 100%, a quebra pelo resfriamento não foi influenciada, 

conforme ressaltado. No presente trabalho, a EGS correlacionou-se positivamente com o 

PCQ (r = 0,49; p<0,05) confirmando que animais abatidos mais pesados tendem a 

proporcionar carcaças com maior espessura de gordura de cobertura. 

Devido à diminuição da concentração de energia das dietas, as carcaças dos animais 

tratados com substituição do milho de 75 e 100% apresentaram EGS inferiores a 3 mm 

(Tabela 2). O aporte de energia é fundamental para elevar a deposição de gordura na 

carcaça, pois atendidas as exigências de mantença e crescimento dos órgãos e tecidos, o 

excedente de energia consumida é depositado sob a forma de gordura. Segundo o NRC 

(1996), a deposição de gordura nos animais depende, além do grupo genético, do peso vivo 
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do animal, da intensidade do ganho de peso diário, da maturidade e da densidade 

energética da dieta, e conforme Pacheco et al., (2005), do tempo de confinamento dos 

animais. A EGS por 100 kg de carcaça fria diminuiu linearmente com o aumento dos 

níveis de FMB nas dietas, acompanhando o a redução do peso da carcaça fria. Para cada 

ponto percentual de FMB que substituiu o milho na dieta, a EGS reduziu em 0,004 

mm/100 kg de carcaça fria na cobertura de gordura das carcaças, evidenciando a 

importância do peso da carcaça para o obtenção de EGS adequadas. 

O peso do traseiro especial não foi alterado pelas dietas experimentais, Tabela 4, já o 

peso do dianteiro reduziu em 60 gramas para cada ponto percentual de substituição do 

milho, acompanhando a queda do peso da carcaça fria. Para o peso do corte ponta de 

agulha verificou-se comportamento quadrático, estimando-se que com o nível de 33,3% de 

substituição obtêm-se o máximo peso da ponta de agulha, 16,34 kg. 

 

Tabela 4 – Cortes primários da carcaça de tourinhos alimentados com dietas contendo 

farelo do mesocarpo de babaçu em substituição ao milho 

Variáveis 
Níveis de substituição (%) 

Valor P Equação 
CV 
(%) 

r2 
0 25 50 75 100 

TE, kg 56,8 58,5 59,0 55,2 53,7 0,08 Ŷ =56,64 7,80 - 
DIA, kg 51,6 52,6 51,7 48,7 47,6 0,02 Ŷ =53,03-0,06X 8,49 0,25 

PA, kg 15,1 15,2 16,0 14,4 13,0 0,01 
Ŷ=14,95+0,042X-

0,0007X2 
8,99 0,42 

TE, % 46,1 46,4 46,6 46,7 47,0 0,04 Ŷ =46,05+0,01X 2,26 0,15 
DIA, % 41,7 41,6 40,8 41,2 41,7 0,42 Y=41,4 2,82 - 

PA, % 12,2 12,0 12,7 12,2 11,3 0,008 
Ŷ =12,08+0,02X-

0,0003X2 
4,14 0,38 

TE – traseiro especial; DIA -  dianteiro; PA – ponta de agulha. 

 

A proporção do dianteiro não respondeu aos tratamentos (P>0,05), correspondendo a 

41,4%, e a relação entre traseiro especial e carcaça fria aumentou linearmente, resultado da 

queda do peso do dianteiro e da resposta quadrática do peso da ponta de agulha, com 
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redução nos níveis 75 e 100% de substituição. Com a redução no peso do dianteiro e da 

ponta de agulha, o componente traseiro especial passa a participar mais da carcaça 

explicando o aumento de seu percentual. Este comportamento é confirmado pela 

correlação negativa observada entre o peso do dianteiro e o percentual de traseiro especial, 

r = -0,57; P<0,05, observando-se também correlação negativa alta entre os percentuais de 

traseiro especial e de dianteiro; r = -0,87, P<0,05. A maior participação percentual do 

traseiro especial na carcaça é desejada, uma vez que neste estão presentes os corte 

secundários mais valorizados da carcaça, conforme verificaram Pascoal et al. (2011). 

Contudo, reduções no peso dos cortes primários (traseiro especial, dianteiro e ponta de 

agulha) reduzem a receita do frigorífico, uma vez que as negociações são realizadas pelo 

peso. 

Seguindo o comportamento do peso absoluto, a participação da ponta de agulha na 

carcaça fria teve comportamento quadrático, em que a substituição de 33,3% proporcionou 

valor máximo estimado de 12,41%. A variação tanto no peso quanto no percentual de 

ponta de agulha na carcaça está associada à variação na EGS. Como já observado, a EGS 

também variou de forma quadrática com o mesmo ponto de máxima observado para a 

ponta de agulha. Segundo Vaz et al. (2002), a deposição de gordura nesta região aumenta o 

peso deste corte e, conseqüentemente, seu percentual na carcaça, o que leva à correlação 

significativa entre EGS e ponta de agulha na carcaça, fato confirmado no presente trabalho, 

com correlação de 0,65 (P<0,05) da EGS com o peso da ponta de agulha, e 0,60 (P<0,05) 

com o percentual da ponta de agulha na carcaça. 

A EGS em mm e por 100 kg de carcaça fria foram correlacionadas negativamente 

com o percentual de traseiro especial; r = -0,40 e r = -0,36 (P<0,05), respectivamente. 

Também apresentou correlações positivas com o dianteiro em kg (r = 0,48; P<0,05) e com 
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sua participação carcaça (r = 0,43, P<0,05). Assim, pode-se inferir que maiores 

quantidades de gordura de cobertura na carcaça contribuem para elevação do peso da 

carcaça fria, e, consequentemente de seus cortes primários, como pode ser observado pela 

correlação entre estas variáveis (Tabela 3). Porém, por haver maior deposição da gordura 

de cobertura na ponta de agulha tem-se a redução no percentual de traseiro especial. 

Os cortes secundários do traseiro especial, picanha, alcatra, coxão mole e coxão 

duro, músculo e capa do filé não sofreram efeito das dietas, quando expressos em kg 

(Tabela 5). O filé-mignon, o contrafilé e o lagarto tiveram seus pesos diminuídos com a 

substituição do milho pelo FMB, certamente influenciados pela redução do peso da carcaça 

fria (Tabela 2), verificando-se que este foi correlacionado positivamente com o filé-mignon 

(r = 0,44; P<0,01), contrafilé (r = 0,64; P<0,01) e lagarto (r = 0,78, P<0,01), confirmando o 

efeito da variação do peso da carcaça sobre o peso destes cortes. O corte patinho 

apresentou comportamento quadrático, em que se estima o máximo peso com 35,3% de 

substituição. Quando os cortes foram avaliados quanto à sua participação relativa no 

traseiro especial, apenas o músculo apresentou variação, com elevação do peso na medida 

em que o milho foi substituído pela FMB, não havendo variação na participação percentual 

dos outros cortes.  

Bianchini et al. (2007) observaram variação no peso do filé-mignon, contrafilé e 

lagarto, quando avaliaram diferentes grupos genéticos. Bonilha et al. (2007) observaram 

diferenças nos pesos médios do contrafilé, filé-mignon, alcatra, patinho, coxão mole e 

músculo de animais de diferentes grupos genéticos, e Coutinho Filho et al. (2006) 

detectaram diferenças nos cortes filé-mignon, lagarto e patinho em relação à carcaça fria 

quando avaliaram as características da carcaça de machos e fêmeas. Pascoal et al. (2010) 

verificaram que carcaças classificadas como leves (184 kg) tiveram maiores pesos do filé-
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mignon em comparação a animais de carcaças consideradas medianas (205,0 kg) e pesadas 

(220,4 kg), não havendo diferença para outros cortes. Conforme verificado na literatura, os 

cortes contrafilé, lagarto e filé-mignon são os corte que apresentam variação com mais 

freqüência. Este fenômeno provavelmente ocorre devido ao desenvolvimento tardio destes 

cortes, estando diretamente associados ao peso do traseiro especial, conforme as 

correlações observadas entre o traseiro especial e os cortes, contrafilé r = 0,69 (P>0,01), 

lagarto r = 0,79 (P<0,01); filé-mignon r = 0,43 (P<0,05). 

Todos os cortes comerciais, em percentual do traseiro especial, apresentaram 

correlação positiva com o peso deste e com o peso da carcaça fria, exceto a picanha. Este 

comportamento também foi observado por Miotto et al. (2009) que abateram machos 

mestiços inteiros (Bos indicus x Bos taurus) com peso de abate médio de 473,6 kg, 

semelhante ao observado neste trabalho. Segundo Berg & Butterfield (1976), os músculos 

localizados no traseiro especial são mais precoces no seu desenvolvimento em relação ao 

todo da carcaça, isto implica que à medida que aumenta o peso de carcaça os cortes do 

serrote tendem a diminuir seu ímpeto de crescimento e sua participação relativa no corte 

primário. 

O peso total dos cortes secundários limpos reduziu em 40 gramas para cada ponto 

percentual de substituição do milho por FMB, Tabela 5. A diminuição do peso total dos 

cortes foi o reflexo da diminuição do peso em cortes com participação importante no 

traseiro especial como o contrafilé (13,02% do traseiro especial) e o lagarto (4,53% do 

traseiro especial). A redução do peso dos cortes secundários do traseiro especial não é 

desejável já que estes compreendem a parte mais valorizada da carcaça, porém, a redução 

no tamanho dos cortes pode ser tolerada desde que se mantenham dentro do padrão do 

desejado pelo mercado varejista.  
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Tabela 5 – Cortes secundários do traseiro especial de tourinhos alimentados com dietas 

contendo farelo do mesocarpo de babaçu em substituição ao milho 

Variáveis 
Níveis de substituição (%) 

Valor P Equação 
CV 
(%) 

r2  
0 25 50 75 100 

Picanha, kg 1,3 1,5 1,5 1,4 1,3 0,92 Ŷ =1,41 14,6 - 

Picanha, % TE 2,3 2,6 2,5 2,4 2,4 0,40 Ŷ =2,49 13,6 - 

Filé-mignon, kg 1,9 1,9 2,00 1,96 1,7 0,04 Ŷ = 2,04-0,004x  10,15 0,15 

Filé-mignon, % TE 3,4 3,3 3,4 3,5 3,2 0,15 Ŷ = 3,36 5,6 - 

Contrafilé, kg 7,9 7,9 8,0 6,4 6,9 0,04 Ŷ = 8,18-0,017x 20,1 0,15 

Contrafilé, %TE 13,9 13,4 13,6 11,4 12,8 0,66 Ŷ =13,02 4,3 - 

Alcatra, kg 4,7 5,0 5,0 4,6 4,5 0,29 Ŷ =4,89 9,0 - 

Alcatra, %TE 8,2 8,5 8,5 8,3 8,4 0,31 Ŷ =8,43 4,4 - 

Coxão mole, kg  8,4 8,9 8,6 8,0 8,3 0,20 Ŷ =8,66 7,1 - 

Coxão mole, %TE 14,8 15,1 14,6 14,5 15,4 0,20 Ŷ = 14,8 4,0 - 

Coxão duro, kg 4,8 4,9 4,8 4,6 4,6 0,14 Ŷ =4,90 8,0 - 

Coxão duro, %TE 8,5 8,3 8,2 8,4 8,5 0,76 Ŷ =8,40 5,2 - 

Patinho, kg 4,9 5,1 5,0 4,6 4,5 0,01 Ŷ = 4,82+0,012x-
0,00017x2 

7,7 0,30 

Patinho, %TE 8,42 8,7 8,5 8,4 8,4 0,66 Ŷ =8,53 4,3 - 

Lagarto, kg 2,5 2,5 2,5 2,3 2,3 0,02 Ŷ = 2,52-0,003x 8,6 0,18 

Lagarto, % TE 4,3 4,2 4,2 4,1 4,2 0,29 Ŷ =4,22 5,8 - 

Músculo, kg 4,0 4,2 4,2 4,1 3,9 0,88 Ŷ =4,09 7,4 - 

Músculo, %TE 7,02 7,1 7,1 7,4 7,3 0,009 Ŷ = 6,97+0,005x 4,7 0,23 

Capa do filé, kg 1,0 1,2 1,2 1,0 1,0 0,20 Ŷ =1,13 22,5 - 

Capa do filé, %TE 1,8 2,0 2,0 1,8 1,8 0,40 Ŷ =1,86 22,5 - 

Peso dos Cortes, kg 41,8 43,4 43,3 39,3 39,3 0,04 Ŷ =43,35-0,04x 8,4 0,15 

RG, kg 2,0 1,9 2,0 1,6 1,5 0,01 Ŷ =2,08-0,006x 23,8 0,22 

RG, %TE 3,5 3,2 3,4 2,9 2,8 0,022 Y=3,56-0,009x 21,7 0,18 

RC, kg 1,23 1,2 1,2 1,1 1,1 0,13 Ŷ =1,18 13,5 - 

RD, kg 1,0 1,05 0,9 0,9 0,8 0,21 Ŷ =0,94 23,8 - 

POC, kg 42,6 44,2 44,1 40,4 40,1 0,04 Ŷ =44,54-0,04x 8,3 0,14 

Perdas, % 6,5 6,3 6,3 5,7 5,5 0,02 Ŷ =6,59-0,01x 12,4 0,20 

RPOC, %TE 75,8 76,2 75,6 73,0 75,6 0,31 Ŷ Y=75,31 3,5 - 

RTE, % 73,6 74,2 73,5 71,0 73,3 0,34 Ŷ =73,22 3,8 - 

Osso, kg 10,8 11,0 11,4 12,4 10,7 0,58 Ŷ =11,24 14,8 - 

Osso, %TE 18,9 18,8 19,4 22,7 20,1 0,85 Ŷ =19,88 13,2 - 
RG - recorte de gordura; RC - Recorte comestível; RD - recortes descartáveis; POC - porção comestível; RPOC – 
rendimento da porção comestível; RTE – rendimento de cortes do traseiro especial. 

 

Na medida em que foram aumentados os níveis de FMB nas dietas o recorte de 

gordura da desossa do traseiro especial e limpeza das peças diminuiu em seis gramas para 

cada ponto percentual de substituição (Tabela 5). Também foi observada redução nos 
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recorte de gordura do traseiro especial quando este foi relacionado com o peso da carcaça 

fria, sendo o recorte de gordura do traseiro especial em kg correlacionado com o peso ao 

abate (r = 0,60; P<0,01), peso da carcaça fria (r = 0,64; P<0,01), % de recorte de gordura (r 

= 0,64; P<0,01), EGS (r = 0,51; P<0,01), e com correlação negativa com o percentual de 

traseiro especial na carcaça fria (r = -0,47; P<0,01). 

O peso dos recortes comestíveis e o recorte descartável da carcaça não foram 

influenciados pelas dietas experimentais. Pascoal et al. (2010) não verificaram diferenças 

nos recortes descartados quando avaliaram os diferentes pesos, mas obtiveram diferenças 

quando avaliaram classes de cobertura de gordura, em que maiores coberturas de gordura 

proporcionaram maiores aparas descartáveis. 

As perdas percentuais do traseiro especial reduziram em 0,01 kg para cada ponto 

percentual de FMB que substituiu o milho nas dietas. A limpeza ou recortes de gordura do 

traseiro especial correspondem principalmente à retirada da gordura localizada entre os 

músculos (gordura intermuscular) e à gordura que recobre os cortes, além do tecido 

conjuntivo. A limpeza é realizada a fim de proporcionar às peças aparência mais agradável. 

Além disso, diante dos padrões atuais de alimentação, o consumo de carne magra é 

incentivado, e por isso, peças com grande quantidade de gordura são rejeitadas, 

justificando a limpeza de cortes muito gordurosos. As perdas tiveram correlação positiva 

com recorte de gordura da carcaça (r = 0,44; P<0,05), EGS (r = 0,49; P<0,01) e correlação 

negativa com o corte contrafilé (r = -0,62; P<0,01). 

Com a diminuição do peso dos cortes e dos recortes de gordura a porção comestível 

também foi reduzida. A porção comestível corresponde à soma dos cortes do traseiro 

especial que são destinados ao mercado varejista, e recortes de carne comestível que são 



117 

 

 

 

aproveitados na confecção de subprodutos, gerando renda ao frigorífico, não sendo 

desejada sua redução. 

O rendimento dos cortes do traseiro especial não foi afetado pelas dietas 

experimentais, com média de 73,31%, e, o rendimento comestível do traseiro especial teve 

valor médio de 73,22%. Miotto et al. (2009) encontraram rendimento do TE de 76,64%, 

superior ao observado neste trabalho. Porém, deve ser ressaltado que naquele trabalho os 

animais utilizados eram mestiços com composição genética de raças especializadas para 

produção de carne (Nelore x Limousin), enquanto neste trabalho os animais apresentavam 

na sua composição genética a raça Pardo Suíço de aptidão leiteira. Cruz et al. (2004) 

observaram rendimento cárneo médio do traseiro de 73,1% para bovinos não castrados, 

semelhante ao observado neste trabalho.  

A quantidade de ossos, expresso tanto em kg quanto em % do traseiro especial, não 

foi influenciada pelas dietas, com médias de 11,24 kg e 19,88 % do traseiro especial. 

Tarouco et al. (2007) observaram média de 7,82 kg para o peso dos ossos do traseiro 

especial e valor relativo de 20,76% ; valores muito semelhante aos observados neste 

experimento. Variações no peso dos ossos são observadas geralmente em animais de peso, 

idade e grupo genético diferentes. Já variações no percentual podem ser observadas quando 

ocorrem variações dos outros tecidos (músculo e gordura). 

 

6.4 Conclusões 

 

O uso do farelo do mesocarpo de babaçu em substituição ao milho na terminação de 

bovinos reduz linearmente o peso da carcaça e a espessura de gordura subcutânea em 

níveis de substituição superiores a 33,3%. A substituição do milho por farelo do mesocarpo 
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promove redução do peso dos cortes filé-mignon, contrafilé, contudo, não interfere no peso 

e no rendimento cárneo do traseiro especial. 
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CAPÍTULO 7 - Níveis de farelo do mesocarpo de babaçu na terminação de bovinos, 

composição física da carcaça e qualidade da carne 

 

O conteúdo deste capítulo segue as normas de formatação da Revista Brasileira de 

Zootecnia (Anexo 1) 

 

Resumo: Foram avaliadas a composição tecidual da carcaça e as características 

qualitativas da carne de 30 tourinhos mestiços alimentados com dietas (80% concentrado e 

20% volumoso) que incluíram níveis de substituição (0; 25; 50; 75 e 100%) do milho pelo 

farelo do mesocarpo de babaçu (FMB). O período experimental correspondeu a 84 dias, 

em que os animais foram alimentados individualmente, e alocados em delineamento 

experimental inteiramente casualizado com seis repetições. A percentagem de músculo na 

carcaça aumentou de forma linear, 0,022% para cada ponto percentual de substituição do 

milho por FMB, e os percentuais de gordura e osso tiveram comportamento quadrático, em 

que a gordura aumentou até o nível de 25% e o percentual de osso decresceu até o nível de 

50% de substituição. A relação porção comestível:osso aumentou até o nível de 42,5%, 

com relação músculo:osso com ponto de máxima em 60% e músculo:gordura com ponto 

de mínimo em 25% de substituição de milho por FMB. Na medida em que se elevaram os 

níveis de FMB houve decréscimo na espessura do coxão, escore muscular e compacidade 

da carcaça. Pela equação de regressão, a força de cisalhamento da carne teve acréscimos de 

0,044 kgf para cada ponto percentual de substituição. Nos valores observados houve 

aumentos de 36,4; 65,5; 96,4 e 90,1% da força, respectivamente, para os níveis 25; 50; 75 e 

100% de FMB, em comparação à dieta sem FMB. Quanto à composição química da carne 

verificou-se aumento no teor de matéria mineral. O uso de FMB em dietas de terminação 

de bovinos reduziu a maciez da carne, não alterando as demais características qualitativas 

da carne. 

 

Palavras chave: biocombustível, carne bovina, gordura, maciez, subprodutos 
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Babassu mesocarp bran in finishing cattle, carcass physical composition and 

meat quality 

 

Abstract:  Carcass composition and meat qualitative characteristics, of 30 young 

crossbred bulls fed diets (80% concentrate and 20% roughage) which included replacement 

levels (0, 25, 50, 70 and 100%) of corn by the babassu mesocarp bran (BMB), were 

evaluated. The animals were kept in individual boxes for 84 days, distributed in a 

completely randomized design with six replicates. The percentage of muscle in the carcass 

increased linearly, 0.022% for each percentage point of including BMB and the 

percentages of fat and bone had a quadratic response in which fat increased to the level of 

25% and bone decreased to the level of 50% of BMB. The ratio of edible portion:bone 

increased up to 42.5%, with muscle:bone ratio maximum point at 60% and muscle:fat with 

minimum point at 25% substitution of corn by BMB. As the levels of BMB increased, a 

decrease in cushion thickness, muscle score and carcass compactness occurred. The shear 

force of meat was increased by 0,044 kgf which corresponded to increases of 36,4; 65,5; 

96,4 and 90,1 power, respectively, for the 25, 50, 75 and 100% levels of BMB, compared 

to the standard diet without BMB. The use of BMB in finishing diets for beef cattle 

reduced meat tenderness, not altering the other meat qualitative characteristics. 

 

Key words:  beef, biofuel, by-products, fat, meat, tenderness 
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7.1 Introdução 

 

A carne vermelha é um alimento importante nutricionalmente e bem aceito pelos 

brasileiros. Segundo Felício (1997), a carne pode ser classificada quanto a quatro tipos de 

atributos de qualidade: atributos visuais, gustativos, nutricionais e de segurança. Os 

atributos nutricionais são determinantes do desejo do consumidor, pois criam imagem 

favorável ou desfavorável do produto, segundo a informação recebida. Os atributos visuais, 

como a cor, e os gustativos, como a maciez e a suculência, segundo mesmo autor, são 

aspectos que atraem ou repelem o consumidor fazendo com que volte ou não a adquirir o 

produto. 

Mudanças nos ingredientes de dietas de terminação podem promover modificações 

na composição física da carcaça, conforme observaram Brondani et al. (2006), 

apresentando relevância para frigoríficos e mercado varejista, assim como podem haver 

reflexos em importantes atributos de qualidade da carne, interferindo na aceitação pelo 

consumidor, como constatado por Roeber et al. (2005). 

O farelo de mesocarpo de babaçu (Orbynia sp.) é um subproduto residual da 

industrialização do babaçu. Este subproduto é utilizado como substituto do milho na dieta 

de bovinos na região Norte do Brasil, em especial no estado do Tocantins, por apresentar 

em certos períodos do ano preço 65% menor do que aquele praticado para o milho. Com o 

objetivo de melhorar a rentabilidade dos sistemas de criação intensivos, o uso de 

ingredientes alternativos em substituição aos alimentos tradicionais, têm sido testado na 

terminação de bovinos em confinamento (Restle et al., 2004; Miotto et al. 2009), contudo, 

não são encontrados na literatura estudos sobre os seus efeitos na composição tecidual da 

carcaça e características qualitativas da carne. 
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Com este trabalho objetivou-se avaliar o efeito do uso do farelo do mesocarpo de 

babaçu em substituição ao milho em dietas de confinamento, sobre a composição física da 

carcaça e características qualitativas da carne. 

 

7.2 Material e Métodos 

 

O experimento foi realizado na Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia da 

Universidade Federal do Tocantins, município de Araguaína, localizada na região Norte do 

Tocantins, 07º11’28’’ de Latitude Sul, e 48º12’26’’ de Longitude Oeste. Foram terminados 

em regime de confinamento trinta tourinhos ½ Pardo Suíço ½ Nelore com dietas contendo 

cinco níveis de substituição do milho por de farelo do mesocarpo de babaçu (FMB): 0; 25; 

50; 75 e 100%. Os animais foram distribuídos em delineamento inteiramente casualizado, 

com cinco tratamentos (níveis) e seis repetições, e alocados em baias individuais com 

comedouros individuais e cobertos, e bebedouros para cada duas baias.  

As dietas corresponderam a 80% de concentrado e 20% de volumoso (silagem de 

capim mombaça), formuladas com o auxílio do programa Ração de Lucro Máximo - RLM 

3.2® (Tabela 1). O FMB possuía 86,3% de matéria seca (MS); 3,1% de proteína bruta 

(PB); 45,0% de fibra em detergente neutro (FDN); 32,0% de fibra em detergente ácido 

(FDA); 0,64% de extrato etéreo (EE) e 4,6% de matéria mineral. A composição 

bromatológica da silagem de mombaça, citada na mesma ordem, foi de 25,1; 5,6; 81,7; 

55,2; 3,0; e 11,22. A dieta contendo 100% de milho foi chamada de dieta padrão. Foram 

fornecidas duas refeições diárias e coletadas amostras do oferecido e sobras semanalmente. 

O período total de confinamento foi de 105 dias com 21 dias de adaptação e 84 para 

coleta de dados. Os animais apresentaram idade e peso médios iniciais de 18,9 meses e 
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346,8 ± 30,5 kg, respectivamente. Ao final do experimento os animais apresentaram ganho 

de peso médio diário de 1,55 ± 0,29 kg/dia e peso médio ao abate de 476,8 ± 38,6 kg. 

Todas as pesagens foram realizadas após jejum de sólidos de 16 horas. 

 

Tabela 1 – Proporção de ingredientes e composição bromatológica das dietas 

experimentais 

Ingredientes, % matéria seca 
Níveis de substituição do milho por farelo do mesocarpo de 

babaçu (%) 
0 25 50 75 100 

Silagem de mombaça 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
FMB 0,00 16,25 32,50 48,75 65,00 
Milho 65,00 48,75 32,50 16,25 0,00 
Farelo de soja 10,93 10,90 10,90 10,90 10,88 
Uréia 0,00 0,36 0,71 1,06 1,42 
Calcário 1,57 1,24 0,89 0,54 0,20 
Núcleo mineral1 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

 
Composição bromatológica 

Matéria seca, % matéria natural 73,97 73,17 73,20 72,69 72,48 
Proteína bruta2 11,10 11,35 11,66 12,22 12,73 
Fibra em detergente neutro2 30,72 32,15 36,79 41,67 45,73 
Fibra em detergente ácido2 14,70 18,20 21,48 27,58 30,28 
Hemicelulose2 16,01 14,13 15,31 14,08 15,47 
Carboidratos totais2 78,56 79,20 78,73 77,77 76,14 
Carboidratos não estruturais2 47,84 47,06 41,94 36,10 30,41 
Extrato etéreo2 2,92 2,34 2,08 1,91 1,55 
Minerais2 7,42 7,11 7,53 8,10 9,59 
Nutrientes digestíveis totais2 74,43 65,45 56,82 49,87 52,75 

1Vantage Núcleo Peso (Agroquima Produtos Agropecuários) – Ca – 143 g; P – 40 g; S – 35 g; Na – 90 g; Mg – 15 g; Zn 
– 1.500 mg; Mn – 35 mg; Cu – 500 mg; Co – 50 mg; I – 50 mg; Se – 6 mg; Vitamina A -100.000 U.I; Vitamina E – 150 
U.I; Monensina sódica – 1.400 mg; Bicarbonato de sódio – 200 g.;  2 % da matéria seca. 

 

O escore muscular (Cardoso et al., 2001; Forni et al., 2007) foi avaliado antes do 

abate observando-se a cobertura muscular do corpo do animal com ênfase no posterior do 

animal. A classificação foi de 1 a 5 em pontuação contínua, em que 1 foi dado a animais 

muito deficientes em massa muscular; 2 aos deficientes; 3 para animais de massa muscular 

regular; 4 para boa e 5 para animais de excelente massa muscular. 
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Os animais foram abatidos em frigorífico comercial, seguindo-se a rotina de abate da 

indústria e normas do Serviço de Inspeção Federal. Após 24 horas de resfriamento (0 a 2 

ºC), as carcaças foram avaliadas quanto a conformação (Müller, 1987), e nas meias 

carcaças direitas realizaram-se as mensurações do perímetro do braço e espessura do 

coxão. Na altura da 12a costela foi desenhada em papel vegetal a área exposta do músculo 

Longissimus dorsi (AOL), a qual foi mensurada utilizando-se o programa AutoCad®, 

expressa em cm2 e corrigida para 100 kg de carcaça fria (AOL/100 kg de carcaça fria). A 

compacidade da carcaça foi calculada pela relação entre o peso da carcaça fria em kg e 

comprimento da carcaça em centímetros. 

A avaliação das características subjetivas da carne cor, marmoreio e textura, foi 

realizada na face exposta do músculo Longissimus dorsi, correspondente à 12a costela, após 

30 minutos de exposição ao ar e seguindo a metodologia descrita por Müller (1987). A 

composição física da carcaça foi estimada segundo a metodologia de Hankins & Howe 

(1946). 

Após separação física, o músculo Longissimus dorsi foi identificado, embalado e 

imediatamente congelado. Posteriormente foram retirados de cada porção do músculo, dois 

bifes com espessura de 2,5 cm cada, estes foram pesados, identificados, colocados em 

bandejas de alumínio e levados para descongelamento em refrigerador a 4ºC. Depois de 

descongelados, foram novamente pesados para obtenção da perda de peso na forma de 

líquidos durante o descongelamento. Após este processo, os bifes foram colocados em 

bandejas individuais previamente pesadas e assados em forno até atingir 70ºC de 

temperatura interna, monitorada por termômetro. Depois foram novamente pesados com e 

sem a bandeja para obtenção da perda de líquidos durante o processo de cozimento. Foram 

extraídos oito feixes circulares com 1,0 cm2 de área por bife, os quais foram cortados 
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perpendicularmente à fibra e feita leitura da força necessária para o cisalhamento das fibras 

musculares no aparelho texturômetro com lâmina Warner-Bratzler ®. Foram desprezados o 

valor máximo e o mínimo para efeito de análise. O segundo bife foi utilizado para 

realização de análises químicas da carne, em que foi determinado o conteúdo nutritivo: 

umidade, proteína (Silva & Queiroz, 2002). O extrato etéreo, tanto das dietas quanto da 

carne, foi determinado utilizando-se o aparelho extrator de gordura modelo XT10, 

seguindo metodologia preconizada pela empresa Ankon ®. 

As análises estatísticas foram realizadas adotando-se 0,05 como nível de 

significância de F. O modelo matemático geral foi: γij = µ + τi + εij, onde: γij = variável 

dependente; µ= média geral; τi= efeito do tratamento i; e εij = erro experimental residual. A 

análise de variância foi testada quanto à normalidade e homocedasticidade. No estudo de 

regressão, o modelo foi: γij = β0 + β1 Xi + β2 Xi
2 + β3 Xi

3 + αj + εij, onde: γij = variáveis 

dependentes; β’s = coeficientes de regressão; Xi = níveis de substituição; αj = desvios da 

regressão; e εij = erro aleatório residual. As variáveis dependentes também foram avaliadas 

quanto à correlação de Pearson.  

 

7.3 Resultados e Discussão 

 

Apesar da redução linear do peso da carcaça fria (Capítulo 6), o uso do FMB em 

substituição ao milho proporcionou aumento linear na percentagem de músculo na carcaça, 

0,022% para cada ponto percentual de substituição (Tabela 2); e a percentagem de gordura 

apresentou comportamento quadrático com ponto de máxima estimado em 25% de 

substituição de milho por FMB. A percentagem de osso teve comportamento quadrático 

decrescendo até o nível de 50% e elevando a partir deste ponto.  
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Tabela 2 – Composição física da carcaça e características que expressam a musculosidade 

da carcaça de tourinhos terminados em confinamento 

Variáveis 
Níveis de substituição do milho por 
farelo de mesocarpo de babaçu (%) Valor 

P 
Equação 

CV 
(%) 

r2 

0 25 50 75 100 

Músculo, % 65,4 65,9 66,5 66,8 67,8 0,02 Ŷ=65,32+0,022x 2,7 0,17 

Gordura, % 19,7 20,1 19,8 18,9 16,2 0,03 
Ŷ=19,61+0,04x-

0,0008x2 
10,5 0,35 

Osso, % 15,4 14,8 14,6 15,0 16,2 0,001 
Ŷ=15,44-

0,04x+0,0004x2 
4,7 0,38 

Músculo, kg 161,4 166,0 168,1 158,0 154,9 0,18 Ŷ=161,68 7,5 - 

Gordura, kg 48,8 51,0 50,3 44,6 37,0 0,02 
Ŷ=48,79+0,16x-

0,003x2 
14,8 0,38 

Osso, kg 38,1 37,4 37,1 35,5 36,9 0,30 Ŷ=37,01 8,5 - 

PC:O 5,6 5,8 5,9 5,7 5,2 0,001 
Ŷ=5,53+0,017x-

0,0002x2 5,8 0,38 

M:O 4,3 4,4 4,5 4,5 4,2 0,01 
Ŷ=4,24+0,012x-

0,0001x2 
5,8 0,22 

M:G 3,4 3,3 3,4 3,6 4,2 0,03 
Ŷ=3,40-

0,01x+0,0002x2 
13,3 0,24 

CC, pontos1 11,2 11,5 10,8 10,7 10,7 0,06 Ŷ=10,96 6,66 - 
AOL,cm 67,6 66,7 67,6 66,2 63,3 0,25 Ŷ=66,24 9,14 - 
AOL/100 27,5 26,5 26,7 28,0 27,7 0,50 Ŷ=27,26 8,19 - 
EC, cm 25,8 25,1 25,3 23,9 23,3 <0,001 Ŷ=25,9-0,022x 4,32 0,42 
PBR, cm 36,7 37,0 37,1 36,3 36,4 0,50 Ŷ=36,70 3,68 - 
EM, pontos2 3,4 3,2 3,1 2,9 2,8 <0,001 Ŷ=3,34-0,005x 8,6 0,36 
Compacidade, 
kg/cm 

1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 0,002 Ŷ=1,86-0,002x 5,41 0,28 

PC:O - Porção comestível:osso; M:O – músculo:osso; M:G – músculo:gordura, CC- conformação; AOL – área de olho 
de lombo; AOL/100 – área de olho de lombo corrigido para 100 kg de carcaça fria; EC – espessura do coxão; PBR – 
perímetro do braço; EM – escore muscular;   1Boa menos - 10 pontos; Boa típica – 11 pontos; Boa mais – 12 pontos; 
2Massa muscular: 1 = muito deficiente; 2 = deficiente; 3 = regular; 4 = boa; 5 = excelente. 

 

Os percentuais de tecidos na carcaça são unidades relativas, assim o aumento ou 

redução da participação de um tecido no total, resulta na redução ou aumento do outro. Foi 

observada correlação negativa entre as proporções de músculo e gordura (r = -0,85; 

P<0,001) e de gordura e osso (r = -0,56; P = 0,001). Segundo Gregory et al. (1994), a 

gordura é o tecido que apresenta maior variação na carcaça, o que foi observado no 

presente trabalho. Enquanto a variação percentual entre o maior e o menor valor da 
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participação de tecido adiposo na carcaça foi de 19,4%, esta foi de apenas 3,7% para a 

participação de tecido muscular. 

Com as variações nos tecidos, verificaram-se também modificações em suas 

relações, em que todas apresentaram comportamento quadrático (Tabela 2). A relação 

porção comestível:osso (PC:O) aumentou até o nível de 42,5% de substituição do milho 

por FMB, resultado obtido basicamente em função do comportamento também quadrático 

da quantidade de gordura da carcaça.  

A relação músculo:osso (M:O) teve ponto de máxima em 60% de FMB em 

substituição ao milho e a relação músculo:gordura (M:G) teve ponto mínimo em 25% de 

substituição. Pacheco et al. (2005) consideraram fundamental estudar a relação entre 

músculo e gordura na carcaça, frente à preocupação com a ingestão de gordura e seus 

efeitos sobre a saúde (triglicerídeos). É importante buscar melhores relações M:O, e 

músculo + gordura (PC):osso, já que estes tecidos compreendem a porção de tecido 

comercializável. 

A conformação das carcaças não sofreu efeito das dietas, recebendo classificação boa 

menos (Tabela 2). Carcaças com melhor conformação são preferidas por apresentarem 

músculos com melhor aparência, menor proporção de osso e maior porção comestível 

(Müller, 1987; Felício, 2005). Estas afirmações são confirmadas pelas correlações 

observadas neste trabalho, em que a conformação foi correlacionada negativamente com a 

percentagem de osso (r = -48; P = 0,006) e positivamente com as relações PC:O (r = 0,48; 

P = 0,006) e M:O (r = 0,44; P = 0,014). 

Os níveis de FMB não influenciaram a AOL (66,24 cm2) e a AOL/100 (27,26 

cm2/100 kg de carcaça fria). A AOL expressa a musculosidade da carcaça e está 

diretamente correlacionada ao peso desta (Costa et al., 2002), se observando correlação de 
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0,55 (P = 0,001) entre o peso da carcaça e a AOL. A AOL também foi correlacionada com 

o peso de tecido muscular, r = 0,63 e P<0,001 e com peso de abate, r = 0,46 e P = 0,01. A 

espessura do coxão decresceu com o aumentou de FMB, provavelmente devido à queda no 

PCF, com correlação entre estas variáveis de 0,55 (P = 0,001), enquanto o perímetro do 

braço (PBR) não sofreu influência dos tratamentos e apresentou média de 36,7 cm. 

Foi evidenciado o efeito negativo da substituição do milho pelo FMB sobre o escore 

muscular dos animais, apresentando redução linear com a elevação dos níveis de FMB nas 

dietas (Tabela 2), verificando-se que nas dietas com 75 e 100% de substituição os escores 

observados foram inferiores a 3,0 (musculatura regular a deficiente). Esta avaliação foi 

realizada no pré-abate a fim de verificar a associação desta medida com as características 

da carcaça que medem a musculosidade e com a composição física da carcaça. Observou-

se correlação positiva com as quantidades de músculo, gordura e relação PC:O (r = 0,44, P 

= 0,014; r = 0,41; P = 0,024 e r = 0,40; P = 0,024, respectivamente) e correlação negativa 

com o percentual de osso da carcaça (r = -0,40; P = 0,025). Além de ser correlacionado 

com formas importantes de avaliação da musculosidade e composição da carcaça como a 

conformação (r = 0,63; P = 0,0002), a AOL (r = 0,39; P=0,032), a espessura do coxão (r = 

0,77; P<0,0001) e a compacidade (r = 0,60; P = 0,0003); mostrando ser um método 

relevante para avaliação do animal vivo. 

A compacidade da carcaça foi reduzida com aumento do nível de FMB, diminuindo 

a quantidade de quilos por centímetro de comprimento de carcaça na dimensão de 2 

gramas para cada ponto percentual de FMB que substituiu o milho. A compacidade 

correlacionou-se positivamente com o PCF (r = 0,94; P<0,0001), além da EGS e PC:O (r = 

0,55 e P = 0,001; r = 0,40 e P = 0,026; respectivamente). Também foi correlacionada com 



131 

 

 

 

a conformação (r = 0,41 e P = 0,023), AOL (r = 0,63 e P<0,001), espessura do coxão (r = 

0,69 e P<0,001) e perímetro do braço (r = 0,53; P<0,001). 

As características que avaliam a qualidade da carne: marmoreio em pontos e 

corrigido para 100 kg de carcaça fria, textura e cor, não foram influenciados pelos níveis 

de substituição do milho (Tabela 3). A carne apresentou cor vermelha, o marmoreio foi 

classificado como traços e a textura foi de grosseira a muito grosseira. A substituição do 

milho por FMB também não modificou as perdas por descongelamento, cozimento e 

perdas totais da carne. 

 

Tabela 3 – Características qualitativas da carcaça e da carne de tourinhos terminados em 
confinamento 

Variáveis 
Níveis de substituição do milho por 
farelo do mesocarpo de babaçu (%) Valor P Equação 

CV 
(%) 

r2 

0 25 50 75 100 

MM, pontos 2,7 2,9 2,5 3,2 2,5 0,661 Ŷ=2,91 30,1 - 

MM/100 1,1 1,3 1,1 1,3 1,1 0,960 Ŷ=1,19 20,8 - 

TEX, pontos2 2,5 2,7 2,9 2,9 2,3 0,486 Ŷ=2,69 28,5 - 

Cor, pontos3 2,5 3,0 3,2 3,2 3,1 0,213 Y=3,00 20,6 - 

PD, % 11,5 12,3 13,2 16,2 15,9 0,961 Ŷ=13,81 48,1 - 

PCO, % 22,3 20,0 24,8 23,0 24,2 0,229 Ŷ=22,84 25,9 - 

PT, % 31,1 29,6 34,7 36,4 36,2 0,432 Ŷ=33,60 19,1 - 

FC, kgf 5,5 7,5 9,1 10,8 10,5 0,009 Ŷ=6,6+0,044x 34,7 0,22 

Umidade, % 74,9 74,8 74,9 75,0 75,5 0,227 Ŷ=75,01 1,1 - 

Proteína, % 22,5 23,4 22,6 23,0 23,0 0,621 Ŷ=22,92 5,0 - 

EE, % 2,4 2,2 2,3 2,0 1,9 0,131 Ŷ=2,16 29,3 - 
MM – marmoreio; MM/100 – marmoreio corrigido para 100 kg de carcaça fria; TEX- textura; PD – perdas no 
descongelamento; PCO – perdas no cozimento; PT – perdas totais; EGS – espessura de gordura subcutânea – FC – força 
de cisalhamento, EE – extrato etéreo;1 1 = traços menos, 2 = traços típico, 3 = traços mais ; 2 1 = escura; 2 = vermelho 
escura, 3 = vermelho levemente escura, 4 = vermelho; 31 = muito grosseira; 2 = grosseira, 3 = levemente grosseira, 4 = 
fina. 

 
Pela equação de regressão, cada ponto percentual de substituição do milho por FMB 

aumentou em 0,044 kgf  a força de cisalhamento da carne, em que, comparando-se o valor 

observado para a dieta exclusivamente com milho com os valores obtidos para as dietas 

com 25; 50; 75 e 100% de substituição, foi necessário empregar força de cisalhamento 
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maior em 36,4; 65,5; 96,4 e 90,1%, respectivamente. Desta forma, verifica-se claramente a 

elevação acentuada da resistência da carne ao corte.  

A avaliação da força de cisalhamento é uma forma objetiva da avaliação da 

resistência da carne ao corte, sendo a maciez avaliada subjetivamente por painel sensorial. 

A força de cisalhamento da carne e a maciez (escala descrita por Müller, 1987; 1 = carne 

extemamente dura e 9 = carne extremamente macia), apresentam correlações negativas de 

médias a altas (r = -0,47, Vaz & Restle, 2002 e r = -0,87, Vaz et al., 2007), tendo 

Shackelford et al. (1991) proposto que valores de cisalhamento acima de 9,0 kgf 

caracterisam “carnes duras”, e abaixo de 6,0 kgf “carnes macias”, em que entre 6,0 e 9,0 

kgf estariam carnes com “maciez intermediária”. Mais recentemente Shackelford et al. 

(1999) determinaram valor de cisalhamento de 5,0 kgf como limiar da maciez; tendo Vaz 

et al. (2007) observado que 9,23 kgf foi considerado pelo painel sensorial como carne de 

maciez levemente acima da média e Vaz et al. (2002) verificaram que o emprego de força 

de cisalhamento de 5,5 a 6,1 kgf proporcionou carne considerada macia. Desta forma, 

verifica-se resposta variada com relação à maciez, em que vários fatores são determinantes, 

inclusive o limiar de aceitabilidade do consumidor.  

Um dos fatores relacionados à carcaça  que influencia negativamente a maciez da 

carne é o encurtamento pelo frio. Segundo Felício (1997), a redução rápida da temperatura 

dos músculos, que geralmente ocorrem quando estes são expostos a temperaturas menores 

que 10°C no início do desenvolvimento do rigor mortis, pode provocar o endurecimento 

da carne, sendo mais freqüente em carcaças relativamente leves e magras.  

A redução da musculosidade das carcaças ocorrida com o aumento dos níveis de 

FMB ficou evidenciada neste trabalho pelas características escore muscular, espessura do 

coxão e compacidade da carcaça (Tabela 2). Contudo, se observou correlação significativa 
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da força de cisalhamento apenas com a espessura do coxão, r = -0,35 (P = 0,05), indicando 

que se podem esperar menores forças de cisalhamento na carne oriunda de carcaças com 

maior espessura do coxão. 

Em seu estudo, Heinemann et al. (2003) demonstraram que animais abatidos com 

pesos mais elevados apresentaram queda mais lenta da temperatura interna do Longissimus 

dorsi e atribuíram à maior musculosidade das carcaças. Estes autores verificaram 

ocorrência de maiores EGS e correlação negativa entre a força de cisalhamento e a EGS (-

0,43) e AOL (-0,49). A cobertura de gordura subcutânea é importante na prevenção do 

encurtamento pelo frio. Neste trabalho, a EGS teve comportamento quadrático com 

máxima EGS com 33,3% de substituição, reduzindo a partir de então, conforme verificado 

no Capítulo 6. Desta forma, se espera que esta tenha contribuído parcialmente para o 

aumento da resistência da carne ao cisalhamento. A correlação entre EGS e força de 

cisalhamento na dieta padrão foi de -0,81 (P = 0,04), para a substituição de 25% foi 0,45 (P 

= 0,36); 0,13 (P = 0,79) para 50%; -0,16 (P = 0,74) para 75% e, para 100% de substituição 

do milho -0,14 (P = 0,77), com correlação geral de -0,20 (P = 0,28), não demonstrando 

associação consistente com o endurecimento da carne. Embora o FMB tenha resultado no 

aumento da força de cisalhamento, não foi possível determinar os fatores responsáveis por 

este comportamento. 

Os teores de umidade, proteína e extrato etéreo no músculo Longissimus dorsi não 

foram influenciados pelos tratamentos. Kazama et al. (2008) avaliando subprodutos, não 

verificaram modificações na composição nutritiva do músculo Longissimus dorsi., 

observando valores médios de 73,36; 22,98; 2,6% para umidade, proteína e extrato etéreo, 

respectivamente. 
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7.4 Conclusões 

 

O farelo do mesocarpo de babaçu pode ser utilizado em dietas para terminação por 

não alterar características qualitativas da carne como a cor e a textura, melhorando a 

relação porção comestível:osso até o nível de 42,5%, e a relação músculo:osso até o nível 

de 60% de substituição. Porém, por promover redução acentuada na maciez da carne o uso 

do farelo do mesocarpo de babaçu não é recomendado o uso em mercados que valorizam e 

remuneram esta característica.  
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CAPÍTULO 8 – CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O farelo do mesocarpo de babaçu, em função da sua disponibilidade e 

características nutricionais, demonstra ser uma alternativa interessante para 

inclusão na formulação de dietas de bovinos confinados na região Norte, em que 

a substituição total do milho não influenciou o ganho de peso diário e o peso final 

dos animais. No entanto, por ter ocorrido redução linear do rendimento e do peso 

da carcaça, e diminuição da espessura de gordura subcutânea em níveis de 

substituição superiores a 33,3%, o uso de níveis de substituição muito elevados 

em dietas de confinamento para animais com baixo peso inicial, e confinados por 

períodos curtos de tempo, não é recomendado por não permitir peso de carcaça e 

espessura de gordura de cobertura desejados pelos frigoríficos. 

O uso do farelo do mesocarpo de babaçu proporciona aumento da 

força de cisalhamento da carne, prejudicando consideravelmente a sua maciez, 

porém os mecanismos pelos quais esta modificação ocorreu não foram 

elucidados neste trabalho. Em função da redução da digestibilidade das dietas, 

com diminuição do teor energético e da eficiência alimentar da matéria seca, é 

recomendado que o nível mais adequado de utilização seja estipulado após 

avaliação econômica, em função dos ingredientes disponíveis para formulação.  
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