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RESUMO
SOARES, Sandro Braga. Universidade Federal dos Vales do Jequitinho nha e Mucuri, agosto
de 2010. 73p. Fontes de Lipídeos Associad os com Ionóforo para Cordeiros em
Confinamento. Orientadora: Iraides Ferreira Furusho Garcia. Co orientador: Severino
Delmar Junkeira Villela. Trabalho de Conclusão de Curso (Pós-Graduação Stricto Sensu em
Zootecnia).
Foi realizado um estudo avaliando a utilização de duas fontes de lipíd io e uma ração controle,

associadas a dois níveis de monensina na alimentação de cordeiros. O ensaio de desempenho
foi realizado no Setor de ovinocultura da Fazenda Experimental do Moura, Curvelo -MG, da
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Foram utilizados 36 cordeiros, 18
machos inteiros e 18 Fêmeas, Santa Inês x Texel, terminados em sistema intensivo,
alimentados com seis dietas: dieta controle (RC), óleo de soja (OS), grão de soja (GS),
controle com adição de monensina (RC+M), óleo de soja com adição de monensina (OS+M)
e grão de soja com adição de monensina (GS+M). Os animais foram abatidos após 87 dias de
confinamento, sendo avaliados o desempenho, as características de carcaça, os pesos e
percentagens dos componentes da carcaça e não carcaça. O ensaio de digestibilidade foi
realizado nas dependências do Laboratório de Pesquisa Animal da Universidade Federal de
Lavras, sendo utilizadas18 borregas Santa Inês com 6 meses de idade e 29kg, confinadas em
gaiolas de metabolismo por 21 dias, sendo 14 dias de adaptação de 7 dias de coleta de fezes,

urina, sobras e amostras de ração. Os tratamentos foram constituídos das rações citadas acima,
e no penúltimo dia do período experimental realizou -se a coleta de sangue dos animais para
avaliação de constituintes sanguíneos indicadores do metabolismo energético, protéico e
função hepática. Os dados foram avaliados pelo procedimento GLM do SAS, e as médias
comparadas e analisadas pelo teste de t a 5% de probabilidade. Houve superioridade no
desempenho, consumo e digestibilidade dos animais que receberam dieta controle em relação

aos animais que receberam grão de soja, sendo que a dieta com óleo não diferiu da controle na
maioria dos parâmetros analisados. Os an imais que receberam monensina apresentaram
menores coeficientes de digestibilidade, menor consumo de todos os nutrientes analisados,
menor desempenho e apresentaram indícios de problemas hepáticos. Os machos tiveram
desempenho e cortes mais pesados que as fêmeas. Não se recomenda o uso de monensina a
78 ppm em base da matéria seca para cordeiros em confinamento. O óleo de soja não
melhorou o desempenho, consumo e digestibilidade das dietas e o grão de soja, adicionado
em 15% na matéria seca da ração , piorou esse parâmetros.
Palavras–chave: perfil metabólico; transaminase oxalacética, ovino , HDL, triglicerídeos

ABSTRACT
SOARES, Sandro Braga. Federal University of the Jequitinhonha and Mucuri Valleys, august,
2010. 73p. Lipids Sources Associated with Ionophore for Confined Lambs . Advisor:
Iraides Ferreira Furusho Garcia. Co-advisor: Severino Delmar Junkeira Villela. Course
Conclusion Work (Stricto Sensu Graduate in Zootecnia).

There was conducted a study to evaluate the use of two fat sources and a control diet,
combined with two monensin levels on lambs feed. The performance test was accomplished
at a sheep industry sector of the Federal University of the Jequitinhonha and Mucuri Valleys
in the Moura Experimental Farm, Curvelo -MG. The work evaluated 36 lambs, 18 males and
18 females, Santa Inês x Texel finished in feedlot and fed with six diets: control diet (RC),
soybean oil (SO), soybean (GS), control with monensin ddition (CR + M), soybean oil with
monensin addition (OS + M) and soybean with monensin addition (GS + M). The animals
were slaughtered after 87 days of confinement, being evaluated for performance, carcass
characteristics, weights and percentages of carcass and not carcass components. The
digestibility trial was conducted on the premises of the Animal Research Laboratory of the
Lavras Federal University evaluating 18 Santa Ines lambs with 6 months of age and 29kg,
confined in metabolism cages for 21 days, being 14 days for adaptation counting 7 days of
collection of feces, urine, and samples of feed. The treatments consisted of the diets
mentioned above, and one day before the end of the experiment there was collected animals
blood sampling for blood constituents evaluation, which are indicators of energy metabolism,
protein and liver function. The data were analyzed by

procedure of SAS and the

average were compared and analyzed by t test for 5% of probability. There were higher in
performance, intake and digestibility of pigs fed with the control diet compared to animals fed
with soybean, and oil diet did not differ from controls in most parameters. The animals fed
with monensin had lower digestibility, lower consumption of all nutrients, lower performance
and showed signs of liver problems. Males had cuts and performance heavier than females.
There are not recommended the monensin use at 78 ppm in dry matter basis for confined
lambs. Soybean oil has not improved performance, intake or digestibility of diets and the

soybean, added 15% in the dry matter, worsened this parameters.
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1. Introdução Geral
A ovinocultura de corte é uma atividade de destaque na pecuária brasileira, sendo de
extrema importância o desenvolvimento de tecnologias nutricionais, reprodutivas e de manejo
para obtenção de um produto de alta qualidade e com baixo custo, permitindo uma melhor
remuneração ao produtor e um preço justo ao consumidor, aliado à qualidade da carne.
Do ponto de vista genético, o uso de cruzamento industrial é uma ferramenta muito
importante para a obtenção de carne ovina de qualidade. Essa tecnologia se baseia no
acasalamento de animais especializados em produção de carne, como a raça Texel, com
animais rústicos adaptados às condições edafoclimáticas brasileiras. Esse tipo de cruzamento
é fundamentado em duas teorias do melhoramento: a heterose (médias dos filhos superiores às
médias dos pais), e complementaridade entre as raças. Um fator relevante é que todos os
animais oriundos do cruzamento industrial são destinados ao abate, independente do sexo,
pois a utilização de fêmeas cruzadas como matrizes pode acarretar em perdas dos benefícios

alcançados na geração anterior.
Do ponto de vista nutricional, o uso de confinamento c

dietas balanceadas,

associado ao uso de aditivos, merece destaque quando se objetiva a melhoria no desempenho
animal, principalmente em animais ruminantes, uma vez ue seus processos digestivos são
advindos de complexas interações entre os microrganismos do ecossistema ruminal, e deles
com o hospedeiro.
Considerando que os animais oriundos de cruzamento industrial são de alta produção,
nas suas dietas a energia pode ser um fator limitante quando se utiliza alimentos tradicionais,
como o milho e a soja. Uma alternativa amplamente util

está na adição de ingredientes

altamente energéticos, como os lipídeos.
O uso de gorduras vegetais poli-insaturada na alimentação de ruminantes é polêmico,
pois esses ingredientes exercem funções extracalóricas benéficas ao desempenho animal,
como o fornecimento de energia com baixo incremento calórico, redução da pu lverulência das
partes concentradas das rações, auxílio na absorção de vitaminas lipossolúveis, melhoria no
perfil de ácidos graxos dos produtos de origem animal, etc. Por outro lado, podem exercer
efeito depressor à flora fibrolítica ruminal, seja pelo efeito citotóxico, seja pelo recobrimento
superficial das partículas fibrosas. Logo, teores e formas de inclusão desses ingredientes têm
sido constantemente avaliados para uso em dietas de ruminantes.
O uso de grãos de oleaginosas crus pode ser uma solução para os efeitos nocivos da
dispersão ruminal dos óleos, pois o óleo presente nesses alimentos se encontra parcialmente

protegido do ataque microbiano em razão da ligação com a matriz protéica. Dessa forma, seu
efeito maléfico às populações fibrolíticas pode ser reduzido, assim como a biohidrogenação
de seus ácidos graxos. Uma questão ainda pendente sobre a utilização de grãos crus em dietas
para ruminantes é a capacidade ruminal de inativar os fatores antinutricionais, quase sempre
presentes nesses alimentos, sendo os animais jovens mais prejudicados por esses fatores.
Os ionóforos, como a monensina sódica, são um grupo de aditivos que exercem
melhoria no desempenho animal, através do controle de opulações ruminais envolvidas nos
processos fermentativos ineficientes ou prejudiciais ao desempenho animal. Esses aditivos
exercem função depressora em bactérias gram -positivas e em algumas espécies de
protozoários e fungos ruminais. O modo de atuação desses aditivos consiste em desbalancear
o equilíbrio hidroeletrolítico dos microrganismos através da facilitação à entrada de íons nas

células microbianas, exigindo delas gasto excessivo de energia para desempenhar suas
funções metabólicas.
A utilização de óleo e ou grão de soja associado ao uso de ionóforo ainda é um assunto
polêmico. As ações desses ingredientes sobre os microrganismos ruminais e o reflexo no
desempenho e características produtivas dos ruminantes ainda não estão totalmente
elucidados, principalmente quando de suas utilizações

cordeiros destinados à produção de

carne, os quais, dependendo do potencial genético , são animais considerados pré-ruminantes,

por alcançarem peso de abate ainda jovens.
Objetivou-se com este trabalho avaliar o desempenho, componentes corporais e
característica de carcaça de cordeiros, cruza Texel x

Inês, machos e fêmeas, criados em

confinamento e alimentados com dietas contendo óleo de soja ou grão de soja como fonte de
gordura, associado s ao uso de monensina. Também, avaliar o consumo e digestibilidade
aparente das dietas experimentais, juntamente com os componentes sanguíneos.

2. Revisão de literatura
2.1.1

Ovinocultura de corte

Os ovinos foram uma das primeiras espécies de animais

pelo homem. A

sua criação possibilitava alimento, principalmente pelo consumo da carne e do leite, e
proteção, pelo uso da lã, fibra que servia como abrigo contra as intempéries do ambiente
(VIANA, 2008).

A ovinocultura está presente em praticamente todos os continentes, e a ampla difusão da
espécie se deve, principalmente, a seu poder de adaptação a diferentes climas, relevos e

vegetações. A criação ovina está destinada tanto à exploração econômica como à subsistência
das famílias de zonas rurais (VIANA, 2008).
Segundo o Censo Agropecuário IBGE (2008), o Brasil possui 16,6 milhões de cabeças
ovinas distribuídas por todo o país, porém, concentradas em grande número no Estado do Rio
Grande do Sul e na região Nordeste. A criação ovina no Rio Grande do Sul é baseada em
ovinos de raças de carne, laneiras e mistas, adaptadas ao clima subtropical, dos quais se

obtém, principalmente, os produtos lã e carne. Na região Nordeste, os ovinos pertencem a
raças deslanadas, adaptadas ao clima tropical, que apresentam alta rusticidade e produzem
principalmente carne e peles (IBGE, Pesquisa Pecuária Municipal, 2005).

Destacam-se também o crescimento da criação ovina nos Estados de São Paulo, Paraná
e na região Centro Oeste, regiões de grande potencial

a produção da carne ovina

(VIANA, 2008).
Com a expansão da ovinocultura no país, tem aumentado

interesse em terminar

cordeiros em confinamento, uma vez que esse sistema traz melhorias na eficiência alimentar e
no ganho de peso, diminuindo a idade ao abate e, consequentemente, melhorando as
características de carcaça e da carne (URANO et al., 2006).
Segundo Vilas Boas et al. (2003), o mercado consumidor de carne ovina no Brasil
exige um produto com padrão de excelência em qualidade, sendo a maciez e os teores
gordura parâmetros importantes nesse contexto.
O crescimento da atividade, principalmente destinada à produção de carne, é nítido
(ITAVO et al., 2006), apesar d e o consumo d a carne ainda ser restrito comparado às carnes de
outras espécies tradicionais (bovinos, aves e suínos). Nesse sentido, Urano et al. (2006)
aponta que o consumo per capita de carnes no Brasil é

ordem de 65 kg por ano, e o

consumo de carne de ovinos corresponde a 0,7 kg.
O baixo consumo se deve principalmente à falta de qualidade e uniformidade da carne.

Nesse sentido é de suma importância o desenvolvimento de tecnologias que permitam
terminar cordeiros com mínima idade, a fim de ofertar carne de qualidade ao mercado , de
forma constante, para manter e conquistar novos mercados consumidores (VILAS BOAS et
al., 2003).

2.1.2 Consumo
O consumo voluntário dos animais pode ser uma boa forma de predizer a
eficiência do sistema de alimentação (DAMASCENO et al., 2000), sendo que esse parâmetro

é dependente de alguns fatores, como o adequado equilíbrio nutricional da dieta, proporção de
volumoso: concentrado (FORBES, 1995), a inclusão ou não de fontes de lipídeos na dieta
(OLIVEIRA et al., 2009), dentre outros.
O estímulo de ingerir alimentos é de grande complexidade, variando desde estímulos
hormonais e nervosos, até memórias inatas e aprendidas, preferência e aversões (FOBES,
1999).
Entre as várias teorias sobre a ingestão de alimentos

seus fatores reguladores, a teoria

quimiostática, segundo a qual o animal regula seu “status” energético através do teor
sanguíneo de Ácidos Graxos Voláteis (AGVs), principalmente o propionato, e a teoria da
limitação física do rúmen em acondicionar a digesta são as mais aceitas, sendo que os demais
fatores parecem agir em sinergismo com essas duas teorias (CONRAD, 1966, citado por
BERCHIELLI et al., 2006). A teoria quimiostática se aplica preferencialmente em animais
confinados, com alimentação balanceada e à vontade, enquanto que, em animais em sistema
de pastejo, a limitação física do rúmen é alcançada muito antes do animal atingir seu “status”
energético (BÜRGER et al., 2000).
O consumo voluntário de matéria seca é um dos principa
produtivo, sendo considerado o principal determinante do consumo

componentes do processo
digestíveis e

da eficiência com que tais nutrientes são utilizados nos processos metabólicos do animal
(VALADARES FILHO & MARCONDES, 2009).
Berchielli et al. (2006) definem o consumo como componente que exerce maior
importância na nutrição animal, uma vez que determinará o nível de nutrientes ingeridos e,
consequentemente, o seu desempenho.
Diversas pesquisas têm relatado que os efeitos de cons

o prevalecem sobre qualquer

outro aspecto do alimento, em relação ao desempenho animal, (DAMASCENO et al., 2000;
COELHO DA SILVA 2006; REIS & DA SILVA 2006). Nesse sentido, Mertens (1994) relata
que 60 a 90% do desempenho animal se d eve às variações do consumo, e que apenas 40 a

10% delas são devidas à digestibilidade. Portanto, para melhorar o desempenho animal e obter
um produto de alta qualidade, deve-se fornecer aos animais alimentos que proporcionem alto
consumo e adequado aporte de nutrientes.

2.1.3 Digestibilidade
A estimação dos parâmetros de digestibilidade de um alimento constitui aspecto
preponderante de acesso ao seu teor energético, notadamente via nutrientes digestíveis totais,
permitindo o balanceamento adequado de dietas que propiciem o atendimento das demandas

para mantença e produção dos animais (DETMANN et al., 2006).
A digestibilidade aparente de um alimento é considerada a proporção do ingerido que
não foi excretada nas fezes, não considerada a matéria metabólica fecal (BERCHIELLI et al.,
2006).
É de suma importância o conhecimento do valor nutritivo dos alimentos, assim como
da utilização dos nutrientes, para alcançar o potencial máximo produtivo e reprodutivo dos

animais (YAMAMOTO et al., 2005).
Saliba & Rodrigues (2009), em revisão sobre digestibil

enfatizaram o histórico

dos estudos de digestão ocorridos no Weende Experimental Station , localizado na
Universidade de Göttingen , na Alemanha - os primeiros trabalhos de perdas de nutrientes nas
fezes, ocorrido em 1860; e o primeiro boletim “composição e digestibilidade de alimentos”,
datado de 1884, realizado na Universidade de Wisconsin, Estados Unidos. Esses trabalhos
mostram o quanto antigas são as preocupações com os parâmetros de digestibilidade. Porém,
em razão da complexidade e peculiaridade dos fatores envolvidos na retenção de nutrientes
pelos animais ruminantes, os estudos de digestão nesses animais nunca foram tão recentes.
Vários autores destacaram a importância da digestibilidade dos nutrientes para os
animais, principalmente para animais ruminantes, nos quais a digestibilidade da dieta total é
diferente da soma das digestibilidades dos ingredientes componentes dessa dieta (DETMANN
et al., 2006; BERCHIELLI, 2006; OLIVEIRA et al., 2009).
Portanto, é de suma importância que se ofereça aos animais mais que dietas
quimicamente balanceadas, mas dietas nas quais os animais tenham o máximo, e
proporcional, acesso aos componentes químicos capazes

satisfazerem suas demandas de

mantença e produção, conforme a espécie animal e sua categoria funcional.

2.1.4

Fontes de lipídeos em dietas para ruminantes

A inclusão de fontes de gordura na dieta de ruminantes pode comprometer o
desempenho dos animais, pois ácidos graxos poli-insaturados de cadeia longa podem ser
tóxicos aos microrganismos ruminais, prejudicando , principalmente, as dietas com altas
proporções de fibra (GIBB et al., 2005), provavelmente, pelo recobrimento físico dessa
fração, o que dificulta a colonização microbiana nesse substrato, assim como pelo efeito
citotóxico desses nutrientes à flora fibrolítica. Os óleos não fornecem adenosina-trifosfato
(ATP) para o crescimento dos microrganismos ruminais e, assim, níveis elevados dessa fração
nutritiva podem diminuir a digestibilidade da fibra, l

o consumo do animal (AFRC

1993; ALLEN, 2000). Por outro lado, segundo Andrew et al. (1991), os lipídeos têm efeitos
positivos na eficiência energética, pois não promovem

de energia pela produção de

metano ou perdas de energia urinária.
Gorduras e óleos têm sido adicionados em dietas para ruminantes com o objetivo de
aumentar a concentração energética, e favorecer a part ipação de determinados ácidos
graxos, benéficos ao consumo humano, na composição do

e da carne produzidos por

esses animais (EIFERT et al., 2006).
Embora a co ncentração energética dos lipídeos seja maior que a dos carboidratos e
proteínas, elevadas quantidades de lipídeos podem reduzir o consumo e a quantidade de
energia ingerida (NRC, 2001). Allen (2000) sugere que

metabólicos estejam

relacionados à redução no consumo, visto que a digestibilidade ruminal da fração fibrosa é
pouco afetada pelo uso de lipídeos insaturados em dietas com até 50% de forragem. É
importante relatar que o efeito da adição de gordura insaturada sobre o desempenho animal é
dependente, dentre outros fatores, do teor de inclusão do extrato

na dieta. Nesse

sentido, Silva et al. (2007a) relataram que a inclusão de lipídeos, em níveis superiores a 5% da
MS, em rações para animais em lactação, está relacionada a alterações nos padrões de
fermentação ruminal.
Os grãos de oleaginosas estão entre os ingredientes que vêm sendo adicionados à dieta
de animais ruminantes, com intuito de elevar a densidade energética e melhorar o perfil de
ácidos graxos dos produtos de origem animal, (YANXIA et al., 2009), com destaque para o
grão de soja integral (ALVES, 2001; SILVA et al., 2002).
O grão de soja contém, aproximadamente, 19% de extrato etéreo e 39% de proteína
bruta (STERN & ILLG, 1999, SILVA et al., 2002). Como a soja possui 10% mais energia
líquida por quilo de matéria seca que o farelo de soja (NRC, 1989), e é cultivada em quase

todas as regiões do território nacional em grandes quantidades (CONAB 2010), a substituição
do farelo de soja pelo grão de soja pode ser vantajosa (VARGAS et al., 2002). Além disso, o
grão de soja pode ser processado na propriedade a preço inferior ao do farelo (SILVA et al.,
2002).
A soja grão pode ser considerada fonte de gordura parc lmente protegida da dispersão
ruminal, visto que as gotículas de lipídeos em sementes oleaginosas se encontram inseridas na
matriz protéica dos grãos, conferindo -lhes proteção natural (SILVA et al., 2007 a e b).
Apesar do grão de soja cru ser utilizado como alternativa protéica e energética na
alimentação de ruminantes, o fato de suas proteínas terem uma alta taxa de digestibilidade
rúmen pode resultar em eventual perda de nitrogênio pela urina em função da sobrecarga
hepática de amônia podendo , inclusive, prejudicar o desempenho (ALVES, 2001). Além
disso, a inativação ruminal dos fatores antinutricionais (inibidores de proteases, urease e
fitatos), presentes na soja, não é totalmente eficiente, levando a uma diminuição da digestão
intestinal da fração que escapa da degradação do rúmen (WESTWOOD et al., 1998, citados
por ALVES, 2001).
2.1.5

Ionóforos

A utilização de aditivos na alimentação animal signifi
produção de proteína de alto valor biológico para uma

uma forma de incrementar a
humana em constante

crescimento (CAMPOS NETO et al., 1995). Antibióticos ionóforos têm sido os mais
amplamente utilizados, particularmente em sistemas confinados de produção (MENESES et
al., 2006).
A monensina é um

composto

produzido

por linhagens de Streptomyces

cinnamonensis, possuindo baixo peso molecular e pertencendo à classe geral dos poliésteres
(SALLES et al., 2008). Esse aditivo é o ionóforo mais conhecido até o momento quanto aos
seus efeitos sobre o padrão de fermentação ruminal e suas consequências na produção animal
(CAMPOS NETO et al., 1995). Oliveira et al. (2005) relatam que a melhoria da eficiência
alimentar, proporcionada pela monensina sódica, é ocasionada pelas mudanças na população
microbiana do rúmen e no padrão de fermentação dos alimentos. Adicionada

a

dietas

de

ruminantes, a monensina atua sobre o crescimento de bactérias gram -positivas, de modo que
os produtos gerados durante o metabolismo das bactérias beneficiadas proporcion em
vantagens nutricionais, metabólicas e no desempenho do animal (FERELI et al., 2010).
A monensina tem mostrado constância de resultados positivos na manipulação da
fermentação ruminal, melhorando, na maior parte dos estudos, os parâmetros produtivos

(CAMPOS NETO et al., 1995; FERELI et al., 2010; SALLES et al., 2008). Entretanto,
outros autores não obtiveram resposta: MENESES et al., 2006; BORGES et al., 2008; KUSS
et al., 2009; ITAVO et al., 2009, e Kuss et al. (2008) encontraram prejuízos.
As respostas alcançadas com a utilização dos ionóforos são bastantes variáveis, o que
pode ser explicado, em parte, pelas diferentes condições experimentais (ARAÚJO et al.,
2006; BORGES et al., 2008).

2.1.6

Perfil metabólico

O termo perfil metabólico foi desenvolvido por Payne,

Compton (Inglaterra),

como método de estudar as causas de alta incidência de certas doenças denominadas doenças
de produção (PAYNE et al., 1970). Esse método consiste em análises de f

orgânicos,

com o intuito de diagnosticar e remediar desbalanços nutricionais através de anormalidades
nos teores de intermediários do metabolismo energético, protéico, mineral etc.
Os animais que apresentam níveis sanguíneos de determinados metabólitos fora dos
valores de referência são animais que podem estar em desequilíbrio nutricional, ou com
alguma alteração metabólica, que condiciona uma diminuição da capacidade de utilização ou

biotransformação dos nutrientes (WITTWER, 1995, citado por ALVES 2001).
Segundo Wittwer (2000), é importante dispor de métodos de diagnóstico preventivo
que permitam manter um controle sanitário e nutricional dos animais ou rebanhos, por meio
de exames simples de baixo custo, que possam ser realizados em amostras de leite, urina e
sangue de forma a uma fácil obtenção e manejo. Contreras et al. (2000) relatam que o sangue
tem sido o fluido mais utilizado para análise de perfi

co.

Os componentes do perfil metabólico mais comumente analisados são: glicose,
colesterol (total e suas frações) e ß hidroxibutirato como representantes do metabolismo
energético; a uréia, hemoglobina, globulina, albumina, e as proteínas totais como

representantes do metabolismo protéico; o cálcio, fósforo inorgânico, magnésio, sódio e
potássio como representantes do metabolismo mineral (WITTWER & CONTRERAS, 1980,
citados por ALVES, 2001). Alves (2001) ainda relata

a análise das enzimas Aspartato

aminotrnasferase, Gamagultamil transferase e Glutamato desidrogenase como indicadores

da função hepática.
Contudo, é importante relatar que a análise dos componentes do

l metabólico

deve ser realizada com cautela, pois elevados níveis de alguns indicadores protéicos, por

exemplo, podem ser um indício de problemas acarretados pelo metabolismo energético

ruminal (GONZALES & SCHEFFER 2002; WITTWER, 2000).
De posse das análises de perfil metabólico , é preciso ter conhecimento sobre a
nutrição, metabolismo e sanidade dos animais, a fim de não cometer interpretações
equivocadas dos dados.
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3. TRABALHOS
3.1 Digestibilidade e componentes sanguíneos em cordeiras alimentadas com fontes de

lipídeos associadas à monensina
Resumo: Objetivou-se avaliar o consumo, a digestibilidade e os componentes sanguíneos
provenientes do metabolismo energético protéico em 18

iras da raça Santa Inês com

cinco meses de idade e peso médio de 28,7 ± 5 kg. O experimento foi realizado nas
dependências do Laboratório de Pesquisa Animal da Universidade Federal de Lavras. Os
animais foram confinados em gaiolas de metabolismo por 21 dias, sendo 14 dias de adaptação
e sete dias de coleta de fezes, urina, sobras do alimento e amostras de ração. Os tratamentos
foram constituídos de seis dietas experimentais: duas fontes de lipídeo, óleo de soja (OS) e
grão de soja cru (GS); uma ração controle (RC); associadas a zero ou 78 ppm de monensina
sódica em base da matéria seca

(OS+M); (GS+M) e (RC+M). As dietas totais foram

formuladas para serem isoprotéicas e isoenergéticas, com relação volumoso:concentrado de
40:60. No último dia do período experimental, à tarde, foi realizada a coleta de sangue na veia
jugular dos animais para analisar os teores de constituintes sanguíneos, indicadores do
metabolismo energético, protéico, assim como indicadores da função hepática. Os animais
que receberam dieta RC obtiveram melhores coeficientes de digestibilidade para MS, MO,
EB, PB e N retido, não diferindo da ração óleo de soja para as digestibilidades de MS e MO.
As rações com grão de soja tiveram menores coeficientes de digestibilidade para MS, MO,
EB, PB; elevados teores de amônia sanguíneos, menor retenção de nitrogênio , que não difer iu
da ração com óleo; elevados teores de insulina em níve

normais de glicose. Os animais que

receberam monensina apresentaram menores coeficientes de digestibilidade de MS, MO, EB e
N retido, baixos níveis sanguíneos de amônia, uréia e glutationa peroxidase e elevados teores
de VLDL, HDL, colesterol total, lipídeos totais, triglicerídeos, insulina transaminase
oxalacética e transaminase piruvica. Não se recomenda

uso de monensina a 78 PPM em

dietas de cordeiros em confinamento, pois reduz o consumo, digestibilidade e causa alterações
hepáticas e oxidativas. O óleo de soja não melhorou o onsumo nem a digestibilidade das
dietas. A soja grão causou reduções no consumo, digest

lidade e alterou o metabolismo

hepático de cordeiros em confinamento.

Palavras – chave: alimentação, energia, enzimas, nutrição, proteína, sangue
Digestibility and blood components in lambs fed with lipid sources associated with
monensin

Abstract: This study aimed to evaluate intake, digestibility and blood components from
protein energy metabolism in 18 female Santa Ines lambs with five months of age and
weighing 28.7 ± 5 kg. The experiment was conducted on the premises of the Animal Research
Laboratory of the Lavras Federal University. The Anima

e confined in metabolism cages

for 21 days being 14 days for adaptation counting 7 days to collect feces, urine, leftover food
and feed samples. The treatments consisted of six test diets: two fat sources of soybean oil
(OS) and soybean raw (GS), a control diet (RC) associated with 0 or 78 ppm of monensin on
dry matter basis (OS + M) (GS + M) and (RC + M). Tota diets were formulated to be
isonitrogenous and isocaloric with a 40:60 roughage:concentrate ratio. On the last day of the
trial period, in the afternoon, there was collected blood from the animals jugular vein to
analyze the blood constituent levels, energy metabolism indicators and protein as well as liver
function indicators. Animals that received RC diet showed best digestibility for kept DM,
OM, EB, PC, N and did not differ from soybean oil for

and OM digestibility. Soybean

diets had lower digestibility coefficients for DM, OM, EB, PB, high blood ammonia levels
and lower nitrogen retention, which did not differ in

lation to the oil feed; high insulin

levels in normal glucose levels. The animals fed with monensin had lower digestibility of kept
DM, OM, EB and N, lower ammonia, urea and peroxidase glutathione blood levels and high
VLDL, HDL, total cholesterol, total lipids, triglycerides, insulin, oxaloacetic transaminase
and pyruvate transaminase levels. There are not recommended the use of monensin

78 ppm

in diets for confined lambs for it reduces the intake, digestibility and cause liver dysfunction
and oxidative disturbances. Soybean oil diet has not improved consumption or digestibility.
Soybean grain caused reductions in intake and digestibility and altered hepatic metabolism of

confined lambs.

Keywords: food, energy, enzymes, nutrition, protein, blood

Introdução
O consumo e a digestibilidade de um alimento são fatores muito importantes para o

acesso aos nutrientes presentes nesse alimento, estando intimamente relacionados
metabolismo e desempenho animal. Nesse sentido, Olivei

ao

et al. (2009) relataram o interesse

de profissionais e produtores em melhorar a eficiência de utilização de nutrientes pelos

ruminantes. O consumo e a digestibilidade de um alimento podem ser influenciados por
vários fatores, como o balanceamento adequado das dietas, a presença de fatores

antinutricionais, o emprego de lipídeos e ou aditivos além da inter-relação entre os mesmos.
O balanceamento da dieta promoverá um maior rendimento microbiano e
consequentemente maior digestão ruminal e digestibilidade aparente (SILVA et al., 2002). Já
os lipídeos insaturados apresentam efeito tóxico sobre as bactérias celulolíticas do rúmen,
além de estarem relacionados com menor quantidade de alimento fermentável, o que reduz a
digestibilidade ruminal, comprometendo também a digestibilidade aparente (SANTOS et al.,
2001). Por outro lado, os lipídeos estão relacionados à melhora no uso da energia da dieta
pelo animal, por reduzir a proteólise ruminal, assim como por reduzir o gasto de energia na
produção de metano.
A influência dos lipídeos sobre os microrganismos ruminais é dependente da presença
de ácidos graxos livres, da capacidade em formar sais

is, da propriedade de formar

barreira física sobre o alimento, dificultando a colonização microbiana, e da quantidade
ingerida por dia desse ingrediente (SANTOS et al., 200
A adição de sementes oleaginosas à ração na forma integral pode reduzir os efeitos
negativos dos lipídeos sobre a fermentação, devido ao menor contato deles com os
microrganismos ruminais (SILVA et al., 2007).
Os ionóforos, como a monensina sódica, são um grupo de aditivos que exercem efeito

sobre a população microbiana ruminal, consequentemente sobre a digestibilidade nesse órgão.
A monensina sódica é um ionóforo que, dependendo da dose, altera o padrão da fermentação
ruminal, aumentando a produção de propionato e diminuindo a produção de metano e amônia
(MENESES et al., 2006). Além disso, aumenta o fluxo de proteína não degradada no rúmen
para o intestino delgado. Como resultado, em geral, há um aumento na eficiência do uso do
alimento pelo animal.
Como existe uma íntima relação entre a digestibilidade e o metabolismo, o status
nutricional do animal poderá ser mensurado facilmente a partir dos componentes sanguíneos
advindos do metabolismo dos nutrientes, o que pode indicar excessos e deficiências,
auxiliando no balanceamento ou correção das dietas, assim como no

diagnóstico de

endemias.
Para animais de alta produção, as exigências impostas pelo ser humano mediante a
seleção genética e aos sistemas de criação têm aumenta

o risco de desbalanços nutricionais

uma vez que podem haver desequilíbrios entre os ingressos e egressos de

no corpo

animal (CONTREIRAS et al. , 2000). Aliado a esse fato, incorporar alimentos não tradicionais
a dieta de ruminantes, como o óleo e grão de soja para reduzir custos com alimentação, tem

contribuído para o aparecimento de anomalias metabólicas.
Segundo Wittwer (2000), a avaliação do perfil metabólico dos animais de produção é
de extrema importância no monitoramento dos distúrbios metabólicos e da funcionalidade dos

órgãos vitais para a produção, como é o caso do fígado.
Objetivou-se avaliar o consumo, a digestibilidade aparente, o balaço de nitrogênio, e
alguns componentes sanguíneos provenientes do metabolismo da energia e proteína, e
enzimas relacionadas à atividade hepática, em cordeiras da raça Santa Inês, alimentadas com

diferentes fontes de gordura associadas ao uso de monensina.

Material e Métodos
O ensaio foi realizado nas dependências do Laboratório de Pesquisa Animal, do
Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Lavras, no Município de Lavras-MG,
no período de 5 de fevereiro a 8 de m arço de 2010. Foram utilizadas 18 cordeiras Santa Inês,
com idade média de cinco meses e peso vivo de 28,7 ± 5 kg, distribuídas aleatoriamente nos
seis tratamentos experimentais, totalizando três animais para cada tratamento.
Os tratamentos constaram de uma ração controle e de duas fontes de gordura

associadas à ausência e presença de monensina, como se segue: controle (RC); com óleo de
soja (OS) como fonte de gordura; com grão de soja cru

como fonte de gordura; RC mais

monensina (RC+M); OS mais monensina (OS+M); e GS mais monensina (GS+M). As dietas

totais foram formuladas para serem isoprotéicas, com relação

ntrado de

40:60, conforme mostrado na Tabela 1. O volumoso utilizado foi o feno de Tifton 85

(Cynodon dactylon ), moído, com tamanho médio de partícula de um a dois cm, e o
concentrado à base de milho moído, farelo de soja, premix mineral/vitamínico próprio para
ovinos. O óleo de soja, o grão de soja cru moído e a monensina foram utilizados quando
necessário para compor os tratamentos experimentais. O óleo de soja foi misturado
diariamente à ração que o continha, em nível de 2% na

seca, no momento do

fornecimento da dieta. A monensina foi misturada na ração total a 78 ppm na matéria seca.

Tabela 1. Composição média do percentual de ingredientes e de nutrientes das dietas
experimentais
Dietas
Ingredientes (%)

RC

OS

GS

RC + M

OS + M

GS+M

Milho

45,6

40,2

42,5

45,1

39,4

41,6

Farelo Soja

12,6

12,9

0,7

12,8

13,3

1,0

Feno tifton

40,0

43,1

40,2

40,3

43,6

40,6

Óleo de soja

0

2

0

0

2

0

Grão de Soja

0

0

15,0

0

0

15,2

Monensina

0

0

0

0,0078

0,0078

0,0078

Mineral

1

1

1

1

1

1

Calcário

0,8

0,8

0,6

0,8

0,7

0,6

100

100

100

100,0078

100,0078

100,0078

MS1
MO2
PB3

88,83

88,88

88,80

83,09
13,64

82,13

13,60

82,44
11,93

88,82
83,32
12,86

89,89

83,31

89,88
82,44
13,66

EE4
CNF5
FDN6
FDA7

3,03

5,10

6,25

4,97

5,56

34,62

31,58

31,00

30,76

29,01

43,23

44,95

43,77

18,12

19,12

44,18
17,92

46,63

17,95

2,87
36,88
41,66
17,57

25,28

26,83

24,65

24,09

26,25

25,56

3,904

3,913

4,008

3,878

3,923

4,022

2,2

1,7

2

1,6

2

1,5

5,52

6,44

5,32

5,73

6,45

6,67

CA

0,52

0,52

0,44

0,52

0,5

0,44

* 12

0,26

0,26

0,22

0,26

0,25

0,22

Nutrientes (%)

8

HEMI
EB (Mcal/kg)
9

10

EM (Mcal/kg)
CINZAS
*

11

P

**

12,13

21,07

* valores tabelados; RC= dieta controle; OS = dieta óleo de soja; GS grão de soja; M= monensina; 1= matéria
seca; 2= matéria orgânica; 3= proteína bruta; 4 = extrato etéreo; 5 carboidratos não fibrosos 6= fibra em
detergente neutro; 7= fibra em detergente ácido; 8= hemicelulose; 9 = energia bruta; 10= energia metabolizável;
12= cálcio; 12= fósforo

O arraçoamento ocorreu uma vez ao dia, pela manhã, qua

o era registrado o

consumo do dia anterior e calculado o fornecimento do dia, ad libitum, com previsão de 20%
de sobra. Nesse momento também era efetuado o cálculo da quantidade

óleo de soja a ser

misturada nas dietas experimentais que continha tal ingrediente.
O período experimental foi de 21 dias, com 14 dias de adaptação e 7 dias de coleta. Os
animais foram confinados individualmente em gaiolas metabólicas com fundo ripado,
providas de comedouros, bebedouros e coletores separad

para urina e fezes. Para coleta de

fezes foi utilizado um recipiente sob o piso das gaiolas, e para urina foi adaptado um balde
telado, cortado em bisel, contendo 100 ml de ácido clorídrico (HCl) a fim de inibir
fermentações e reter as perdas de nitrogênio por volat lização.
Durante o período de coleta foram mensuradas e registradas as quantidades de
alimento fornecido, sobras, produções fecais e urinárias diárias de cada animal, sendo

coletadas amostras das dietas e das sobras.

As produções fecais e urinárias também foram

mensuradas e registradas (peso e volume respectivamente), e feitas amostragens proporcionais
a 20% da produção diária de cada animal.
As amostras diárias de ração, sobras, fezes e urina de cada animal foram
acondicionadas em freezer a -10ºC, para a confecção de amostra composta e posterior análise
bromatológica.
As amostras compostas das rações, das sob ras e fezes foram secas em estufa a 65ºC
por 72 horas, moídas em moinhos do tipo Wiley, providos de peneira com crivos de 1 mm, e
analisadas quanto à matéria seca (MS), matéria mineral (MM), extrato etéreo (EE) e proteína
bruta (PB), de acordo com a Association of Official Analytical Chemists (1990) citada por

(SILVA & QUEIROS 2002). Da urina foi determinado o teor de nitrogênio pelo método
semimicro de Kjeldahl. A fibra insolúvel em detergente neutro (FDN) foi determinada
utilizando -se a -amilase e sulfito de sódio, conforme recomendações de (VAN SOEST et al.,
1991). Também foi avaliada a quantidade de calor produzida, para determinação de energia

bruta na queima de cada dieta, sobra, fezes e urina, em bomba calorimétrica, segundo
metodologia descrita por (SILVA & QUEIROS 2002).
A partir dos dados de energia bruta foi possível calcular a energia metabolizável da
dieta pela seguinte fórmula:
EM = EBi - (EBf + EBu + EPGD), onde:
EBi é a energia bruta ingerida;
EBf é a energia bruta das fezes;
EBu é a energia bruta na urina;
EPGD é a energia para a produção de gases
PGD é a produção de gases
EPGD = PGD x EBi /100; onde PGD = 4,28 + 0, 059 DG (Blaxter (1962), sendo DG a
digestibilidade da energia (%).
Os carboidratos não fibrosos foram calculados pela seguinte fórmula: 100 - (FDN + EE
+PB +CINZAS); e a hemicelulose, subtraindo -se FDA da FDN. O Nitrogênio retido foi
calculado subtraindo -se o Nitrogênio urinário e o Nitrogênio das fezes do Nitrogênio ingerido.

O consumo de MS foi calculado pela relação entre a matéria seca fornecida e a matéria
seca das sobras:

CMS = (MS ração x quantidade consumida) – (MS sobras x quantidade de sobras);

O consumo de nutrientes (CN) foi estimado pelas suas relações com a matéria seca e

seus teores na ração e nas sobras:

CN = [%Nutriente (matéria seca ração) x MSingerida] – [%Nutriente (matéria seca sobra) x MS so bras ].

A digestibilidade dos nutrientes foi calculada pela seguinte fórmula:

DN = (MS ingerida x % Nutriente) – (MS excretada x % Nutriente) x100
(MS ingerida x % Nutriente)

No último dia de experimento , à tarde, foi efetuada uma coleta de sangue na veia
jugular dos animais, com posterior acondicionamento e

das amostras ao laboratório,

para análise quanto ao teor de ácido úrico, uréia, amônia como indicadores do metabolismo

protéico; VLDL, LDL, HDL, lipídeos totais, colesterol, triglicerídeos, glicose, IGF1, insulina,
indicadores do metabolismo energético , e as enzimas glutationa peroxidase, transaminase
oxalacética e transaminase pirúvica, como indicadoras

função hepática e saúde oxidativa

animal.
Os dados foram analisados no programa Statistical Analysis System (SAS, 2002), pelo
procedimento Generalized Linear Model (GLM). O delineamento experimental foi
inteiramente casualizado em esquema fatorial: 3 x 2 (3 dietas: controle, óleo grão de soja e
grão de soja; ausência e presença 78 ppm de monensina), com três repetições por tratamento.
As médias do consumo digestibilidade foram agrupadas e analisadas pelo teste t a 5 % de
probabilidade, e as provenientes da análise dos constituintes sanguíneos foram analisadas pelo
teste Tukey a 5% de probabilidade.
Resultados e Discussão
Na Tabelas 2 encontram -se as médias dos consumos de nutrientes e, nas Tabelas 3 e

4, os consumos de nutrientes digestíveis e energia metabolizável. N ão houve interações entre
fontes de gordura e monensina para o consumo de nutrientes brutos. Observa-se pouca
variabilidade nos dados, com destaque para o maior consumo de extrato etéreo (P<0,05) para
a dieta com fontes lipídicas. Esse comportamento indica o efeito do conteúdo de extrato
etéreo na ração (Tabela1), associado ao problema de metabolização dos nutrientes ocorridos
nos animais que receberam dieta com grão de soja, pois esses animais consumiram

quantidades de nutrientes brutos e digestíveis similares aos das demais dietas,
apresentaram indícios de problemas hepáticos, de acordo com os dados dos componentes
sanguíneos (Tabelas 7 e 8).
Os animais que receberam monensina apresentaram maiores consumo s de FDN e
FDA, independente da fonte lipídica, fato que, provavelmente, se deve ao sabor amargo da
monensina, sendo observado um maior consumo da parte volumosa da dieta para esses

animais, uma vez que o aditivo era misturado à porção concentrada da dieta. O inverso
ocorreu para o consumo de carboidrato não fibroso , cujos animais das dietas sem aditivo
apresentaram maior consumo. O consumo de FDA foi também influenciado pela fonte de
lipídeo, quando os animais da dieta grão de soja apresentaram maiores consumos, o que não
diferiu da dieta com óleo, os animais da dieta controle apresentaram menor consumo , que

também não diferiu da dieta óleo de soja.
Tabela 2. Consumo de nutrientes de borregas alimentadas com diferentes fontes de gordura
associadas à monensina*
Nutrientes

Fonte de gordura

Monensina

CV (%)

RC

OS

GS

Ausência

78 ppm

MS (kg/dia)

0,838

0,893

0,898

0,896

0,858

21,36

MO (kg/dia)

0,708

0,754

0,767

0,761

0,725

21,23

EB (Mcal/dia)

3,351

3,405

3,532

3,488

3,371

22,62

PB (kg/dia)

0,120

0,117

0,119

0,121

0,116

19,30

EE (kg/dia)

0,025b

0,043a

0,049a

0,043

0,035

32,67

FDN (kg/dia)

0,347

0,404

0,442

0,363b

0,433a

18,48

FDA (kg/dia)

0,143b

0,153ab

0,193a

0,143b

0,184a

22,12

CNF (kg/dia)

0,303

0,286

0,237

0,323a

0,228b

33,00

CINZA (kg/dia

0,045

0,056

0,050

0,051

0,050

20,15

* letras diferentes significam médias diferentes pelo teste t a 5% de probabilidade; CV = coeficiente de variação;
RC = ração controle; OS = ração óleo de soja; GS = ração grão de soja; MS= matéria seca; MO = matéria
orgânica; PB = proteína bruta; EB = energia bruta; EE = extrato etéreo; FDN = fibra em detergente neutro; FDA
= fibra em detergente ácido; CNF = carboidrato não fibroso; CINZA= cinza

Os animais que receberam monensina apresentaram menores c

umos de

carboidratos não fibrosos digestíveis. Esse comportamento se deve ao menor consumo de
carboidrato não fibroso bruto, que culminou também em
digestível.

or consumo do nutriente

Tabela 3. Consumo de nutrientes digestíveis e Energia metabolizável de borregas alimentadas
com diferentes fontes de gordura associad as à monensina*
Nutrientes

Fonte de gordura

Monensina

CV (%)

RC

OS

GS

Ausência

78 ppm

MSD (kg/dia)

0,627

0,634

0,585

0,658

0,572

21,50

MOD (kg/dia)

0,662

0,682

0,683

0,711

0,640

22,82

ED (Mcal/dia)

2,465

2,268

2,189

2,467

2,148

23,84

FDND (kg/dia)

0,227

0,254

0,247

0,232

0,253

23,26

FDAD (kg/dia)

0,083

0,079

0,106

0,083

0,095

34,41

CNFD (kg/dia)

0,267

0,242

0,197

0,283a

0,188b

36,36

EM** (Mcal/dia)

1,667

1,614

1,608

1,844

1,415

42,26

* letras diferentes significam médias diferentes pelo
t a 5% de probabilidade; ** Calculada apartir do
coeficente de digestibilidade aparente da dieta; CV = coeficiente de variação; RC = ração controle; OS = ração
óleo de soja; GS = ração grão de soja; MSD= matéria seca digestível; MOD = matéria orgânica digestível; ED =
energia digestível; FDND = fibra em detergente neutro digestível; FDAD = fibra em detergente ácido digestível;
CNFD = carboidratos não fibrosos digestíveis; EM = consumo de energia metabolizável.

Tabela 4. Média dos valores de interação entre fonte de gordura e ionóforo, do
de nutrientes digestíveis
Nutrientes

PBD (kg/dia)

EED (kg/dia)

CINZA (kg/dia)

Ionóforo

Fonte de gordura

consumo

Média

RC

OS

GS

0,104 Aa
0,084 ABa

0,069 Ba
0,095 Aa

0,093 ABa

0,088

78 ppm

0,060 Bb

0,079

Média

0,094

0,082

0,077

CV = 18,72

Ausência

0,021 Ba

0,033 ABa

0,048 Aa

0,034

78 ppm

0,014 Aa

0,033 Aa

0,029 Ab

0,025

Média

0,018

0,033

0,038

CV = 36,84

Ausência

0,022 Ba

0,035 Aa

0,019 Ca

0,025

78 ppm

0,019 Aa

0,029 Aa

0,024 Aa

0,024

Ausência

Média
0,020
0,032
0,022
CV = 23,84
* letras diferentes, maiúsculas nas linhas e minúsculas nas colunas, significam médias diferentes pelo teste t a
5% de probabilidade; CV = coeficiente de variação; RC ração controle; OS = ração óleo de soja; GS = ração
grão de soja; PBD = proteína bruta digestível; EED = extrato etéreo digestível; CINZA= cinza digestível;

O consumo de proteína digestível foi influenciado pela fonte de gordura e monensina,
sendo que, na ausência de monensina, os animais

da dieta controle e grão de soja

apresentaram maiores consumos desse ingrediente; já com a presença do aditivo ocorreu
redução do consumo de proteína para os animais dessas dietas, principalmente na dieta com
grão de soja, e uma elevação no consumo dos animais da dieta com óleo de soja como fonte

de gordura.
O consumo de extrato etéreo digestível foi maior para as dietas com fonte de gordura,
na ausência de monensina; já com a presença do aditivo, a dieta com grão de soja teve menor
consumo desse ingrediente.

O consumo de cinza digestível, na ausência de monensina, foi maior para a dieta com
óleo de soja, seguid a pela dieta controle e menor para a dieta com grão de s

Já com a

adição do aditivo não ocorreram diferenças entre as fontes de gordura.
Na Tabela 5 são mostrados os coeficientes de digestibi idade aparente dos nutrientes
para as diferentes dietas experimentais e, na Tabela 6, as médias das interações entre as fontes
lipídicas e a monensina.

Tabela 5. Coeficientes de digestibilidade médios dos nutrientes

balanço de

nitrogênio de cordeiras alimentadas com dietas contendo diferentes fontes de gordura

associadas à monensina
Fonte de gordura*

Nutrientes (%)

Monensina*

CV (%)

FDN

RC
64,655

OS
63,592

GS
57,026

Ausência
64,701

78 ppm
58,814

14,14

FDA

55,408

52,256

55,854

58,436

50,576

17,94

CNF

88,056

83,814

80,040

86,426

81,515

11,53

45,107b
57,862a
43,359b
49,183
48,369
17,04
CINZA
* letras diferentes significam médias diferentes pelo
t a 5% de probabilidade; CV = coeficiente de
variação; RC = ração controle; OS = ração óleo de soja S = ração grão de soja; extrato etéreo; FDN = fibra em
detergente Neutro; FDA = fibra em detergente ácido; CNF = carboidratos não fibroso; CINZA = material
mineral.

Tabela 6. Médias da interações entre fontes lipídicas e monensina para os coeficientes de
digestibilidade dos nutrientes e balanço de nitrogênio em cordeiras alimentadas
com dietas contendo diferentes fontes de gordura associad as à monensina
Nutrientes (%)
MS

MO

EB

PB

EE

N retido

Ionóforo*

Fonte de gordura*

Média

RC

OS

GS

Ausência

74,2 25 Aa

75,685 Aa

71,708 Aa

73,873

78 ppm

74,565 Aa

67,680 ABb

58,965 Bb

67,707

Média

74,395

71,683

65,336

CV = 5,70

Ausência

93,324 Aa

94,004 Aa

92,991 Aa

93,439

78 ppm

93,309 Aa

87,379 ABb

84,522 Bb

88,403

Média

93,316

90,691

88,756

CV = 3,38

Ausência

72,141 Aa

71,950 Aa

69,079 Aa

71,056

78 ppm

72,102 Aa

63,068 Bb

55,678 Bb

63,616

Média

72,121

67,509

62,378

CV = 6,69

Ausência

77,696 Aa

69,232 Aa

73,262 Aa

73,397

78 ppm

78,669 Aa

71,803 Aa

55,627 Bb

68,700

Média

78,183

70,517

64,44

CV = 8,74

Ausência

71,976 Aa

80,254 Aa

82,936 Aa

78,389

78 ppm

69,660 Aa

75,536 Aa

69,973 Ab

71,723

Média

70,818

77,895

76,455

CV = 9,00

Ausência

0,013 Aa

0,006 Ba

0,012 Aa

0,010

78 ppm

0,009 Aa

0,008 ABa

0,004 Bb

0,007

Média
0,011
0,007
0,008
CV = 27,34
* letras diferentesmaiúculas nas linhas e minúsculas nas colunas significam médias diferentes pelo teste t a 5%
de probabilidade; CV = coeficiente de variação; RC = ração controle; OS = ração óleo de soja; GS = ração grão
de soja; MS = material seca; MO = material orgânica; EB = energia bruta; PB = proteína bruta; EE = extrato
etéreo; N retido = Nitrogênio retido.

O tipo da fonte de lipídeos alterou a digestibilidade e o consumo de matéria mineral
(Tabela 5), sendo que o uso de óleo de soja proporcionou aumentos na digestibilidade e no
consumo, enquanto que o grão de soja como fonte de gordura não diferiu da controle.
Os coeficientes de digestibilidade da matéria seca e da matéria orgânica, nas rações
com ausência de aditivo, foram maiores para a ração controle em relação à ração com grão,
sendo que a ração com óleo de soja como fonte de gordura não diferiu da controle para a
digestibilidade desses nutrientes. Monensina, em associação com fontes de lipídeo, reduziu a
digestibilidade da matéria seca e matéria orgânica, fato que não ocorreu para a ração sem

inclusão de lipíd eo.
A digestibilidade da energia não diferiu para as fonte de gordura com ausência de
monensina, porém quando da adição do aditivo, a dieta sem fonte de gordura apresentou
maior digestibilidade, e as dietas com inclusão de gordura sofreram uma redução na
digestibilidade.

Para digestibilidade da proteína bruta, apenas a dieta com grão de soja como fonte de
lip ídeo em associação com monensina teve seu valor reduzido. Esse comportamento
provavelmente se deve à presença de fatores inibidores das proteases presentes no grão de
soja cru que, associado à redução da proteólise causada pelo aditivo , pode reduzir a

digestibilidade aparente da proteína. Alves (2001) relata que as altas taxas de digestibilidade
ruminal das proteínas do grão de soja podem resultar em eventual perda de nitrogênio pela
urina e sobrecarga hepática de amônia podendo , inclusive, prejudicar o seu desempenho.
Além disso, a inativação dos fatores antinutricionais

na soja não é totalmente

eficiente, levando a uma diminuição da digestão intestinal da fração que escapa da degradação
do rúmen (WESTWOOD et al., 1998, citado por ALVES, 2001). Aliad a a isso pode ocorrer
hipersecreção de proteases pancreáticas (SILVA et AL., 2002), o que elevaria a porção
protéica fecal e, consequentemente, reduziria a digestibilidade aparente principalmente da

proteína. Somado a isso as dietas com fonte de gordura apresentavam menor teor de matéria
orgânica fermentável no rúmen , o que pode ter comprometido também a digestibilidade

aparente (SILVA et al., 2002; SANTOS et al., 2001).
Já para extrato etéreo não houve diferenças entre as fontes de gordura, com presença
ou ausência de monensina; porém, para a dieta com grão de soja como fonte lipídica , a
monensina reduziu a digestibilidade desse nutriente em relação à mesma dieta com ausência
do aditivo.
Nas dietas sem monensina, quando foi utilizado o óleo

soja como fonte lipídica,

ocorreu uma menor retenção de nitrogênio. Já com o uso da monensina, a menor retenção de
nitrogênio ocorreu quando foi utilizado o grão de soja como fonte de lipídeos, sendo que o
óleo de soja não diferiu nem da dieta controle e nem da dieta com grão de soja. Nas dietas
controle e com óleo de soja, a inclusão de monensina não alterou a retenção de nitrogênio,
enquanto na dieta com grão de soja o uso de monensina

ou uma expressiva diminuição

na retenção. Esse comportamento se deve à redução da matéria orgânica fermentável nas
dietas com inclusão de fontes lipídicas causadas pelos elevados teores de extrato etéreo
(Tabela1), o que provavelmente dificultou o uso de amônia pelo microorganismo ruminal e
elevou também os teores séricos desse componente (Tabela 7), culminando em elevado
esforço hepático e desperdícios de N via urina (ALVES, 2001). Além disso, a baixa
digestibilidade aparente da proteína bruta nas dietas

inclusão de lipídeos também

corroborou para essa menor retenção de nitrogênio. Os problemas de digestibilidade
enfrentados pelos animais que consumiram dieta com inclusão de gordura ocorreram

provavelmente em decorrência dos efeitos deletérios desse nutriente à fermentação ruminal e,
consequentemente, à digestibilidade ap arente, além do menor teor de matéria orgânica
efetivamente fermentável dessas dietas, pela presença dos lipídeos.
As dietas com monensina associada às fontes lipídicas

os coeficientes de

digestibilidade (P<0,05) para matéria seca, matéria orgânica, e energia bruta (Tabela 6).
Borges et al. (2008), trabalhando com bovinos em elevados níveis de concentrado, não

encontraram efeito da monensina - 300 mg/animal/dia, e nem da enramicina - 20
mg/animal/dia na digestibilidade de MS, PB, EE, FDN, FDA, amido, energia bruta e NDT,
cujas médias são, respectivamente, 61,9; 55,9; 67; 36,8; 52,2; 90,1; 68,2 e 63,8 %. Os autores
argumentaram que os ionóforos podem causar de pequena a moderada melhora na
digestibilidade dos alimentos, dependendo das condições experimentais. Essas condições não
estão bem definidas até o momento, podendo sofrer interferência de fatores como consumo de
alimentos, enchimento ruminal ou taxa de passagem.
Era esperado que animais que apresentassem menor consu

obtivessem uma maior

digestibilidade, pois as taxas de passagem seriam teoricamente menores, o que elevaria a
digestibilidade ruminal e, consequentemente, a digestibilidade aparente (COELHO DA
SILVA, 2006).
Parece que os níveis de monensina, principalmente quando associad a ao grão de soja,

reduziram drasticamente a flora ruminal o que, consequentemente, reduziu a digestibilidade e
consumo alimentar, fato esse que poderia explicar algumas das alterações nos componentes
sanguíneos desses animais e o baixo desempenho no ensaio com os animais para abate.
Consultando a literatura sobre componentes do perfil metabólico, observa-se uma
variância muito grande nos padrões dos constituintes sanguíneos dos animais dentro de uma
mesma espécie (GONZALEZ, 2000; CONTREIRAS et al., 2000; GONZÁLES &
SCHEFFER, 2002; MEIRA Jr et al., 2009). Meira Jr et al. (2009) apontam que a grande
variabilidade advém de caracterizas intrínsecas, como raça, idade e sexo, e fatores extrínsecos
relacionados à adaptação dos animais ao meio ambiente

ao sistema de criação, como as

condições ambientais e climáticas, manejo de criação, limentação e doenças endêmicas.
É importante relatar que os animais desse experimento

mantidos por todo

período experimental sob mesmas condições supracitadas, e que as diferenças de resultados
obtidos neste ensaio provavelmente foram causadas pelos fatores dietéticos, sendo as
comparações entre os animais que participaram do ensaio mais pertinente que comparações
com dados de outros ensaios.

Na Tabela 8 são mostradas as m édias dos componentes sanguíneos, provenientes do
metabolismo energético protéico dos animais e, na Tabela 7, os valores médios das interações
entre fonte de gordura e monensina.

Tabela 7. Média dos valores de interação entre fonte de gordura ionóforo, dos componentes
sanguíneos provenientes do metabolismo energético, protéico e enzimas hepáticas
de cordeiras Santa Inês alimentadas com diferentes fontes de gordura associadas à
monensina
Variável
AMÔNIA (µMol/L)

HDL (mg/dL)

LIPIDES (mg/dL)

transaminase oxalacética (UI/L)

transaminase pruvica (UI/L)

Isulina ( mcU/mL)

Fonte de gordura

Ionóforo

Média

RC

OS

GS

Ausência

154,53Ca

282,85Aa

215,70Ba

217,69

78 ppm

193,73 Aa

193,30 Ab

182,35Aa

189,79

Média

174,13

238,08

199,03

CV = 9,33

Ausência

22,00 Ab

28,67 Ab

25,33 Ab

25,33

78 ppm

31,00 Ba

45,00 Aa

41,33 ABa

39,11

Media

26,50

36,84

33,33

CV = 9,22

Ausência

274,00 Aa

287,33 Ab

294,00 Aa

285,11

78 ppm

299,67 Aa

335,33 Aa

331,67Aa

322,22

Media

286,84

311,33

312,84

CV = 4,91

Ausência

85,00 Aa

80,67Aa

102,00 Ab

78 ppm

77,50 Ba

89,50 Ba

151,50 Aa

89,22
106,17

Media

81,25

85,09

126,75

CV = 9,65

Ausência

11,33 Ab

16,50 Aa

19,33 Aa

15,72

78 ppm

23,50 Aa

24,00 Aa

23,33 Aa

23,61

Media

17,42

20,25

21,33

CV = 18,62

Ausência

2,43 Ab

2,93 Aa

2,50 Ab

2,62

78 ppm

7,25 Ba

5,10 Ba

11,50 Aa

7,95

Media

4,84

4,02

7,00

CV =19,76

* letras diferentes maiúsculas na linha e minúscula nas colunas significam médias diferentes pelo teste tukey a
5% de probabilidade; CV = coeficiente de variação; RC = ração controle; OS = ração óleo de soja; GS = ração
grão de soja; HDL = lipoproteína de alta densidade;

Tabela 8. Componentes sanguíneos provenientes do metabolismo energético, protéico e
enzimas hepáticas de cordeiras Santa Inês alimentadas com diferentes fontes de
gordura associadas à monensina
Componentes sanguíneos

Fonte de gordura*
RC
OS
GS

Monensina*
Ausência
78ppm

CV (%)

Metabólitos do Metabolismo Energético
GLICOSE (mg/dL)

75,167

Colesterol (mg/dL)

b

43,833

VLDL (mg/dL)

4,167

LDL (mg/dL)

13,167

Triglicerídeos (mg/dL)

21,000

74,167
59,833

a

4,167
b

54,667

76,222

ab

42,889

6,000

18,833
21,333

73,667

b

4,000

15,333

72,444

b

b

13,556

30,500

a

7,46

62,667

a

16,28

5,5556

a

27,02

18,000

20,556

b

28,000

44,49
a

23,96

Metabólitos do Metabolismo Protéico
Uréia (mg/dL)

37,250

43,750

40,000

38,667

42,000

12,74

Ácido Úrico (mg/dL)

0,117

0,100

0,1167

0,100

0,122

30,00

Enzimas e Hormônios
Glutationa peroxidase (U/G HB)

511,750

541,670

495,920

524,94 a

507,940 b

9,89

IGF (ng/mL)

188,17

174,50

209,75

184,33

197,28

17,50

* letras diferentes significam médias diferentes pelo teste tukey a 5% de probabilidade; RC = ração controle; OS
= ração óleo de soja; GS = ração grão de soja; VLDL = lipoproteína de muito baixa densidade; LDL =
lipoproteína de baixa densidade;

Os animais que consumiram a dieta com inclusão de óleo de soja como fonte de
gordura apresentaram maiores teores de amônia (P<0,05), sendo os animais que receberam a
dieta com grão de soja não diferiram da dieta controle. A adição de monensina à dieta cuja

fonte de gordura era o óleo reduziu o teor de amônia sanguíneo.
Nas dietas com inclusão de gordura, independente da fonte, grande parte da energia
advinha do extrato etéreo, sendo que geralmente essas

tinham menores teores de

carboidratos solúveis.

Sabe-se da importância de se ter um sincronismo entre a fermentação de carboidratos e
a degradação da proteína para a elevação do rendimento microbiano e, consequentemente, da
digestão ruminal da fibra. Dessa forma, Santos (2006)

lata que a utilização da amônia pelos

microrganismos ruminais é dependente de uma série de fatores de meio ruminal, dentre os

quais se destaca a disponibilidade de energia. A energia nesses casos advém do carboidratos
fermentados no rúmen, pois os óleos não fornecem adenosina-trifosfato para o crescimento
dos microrganismos ruminais (AFRC, 1993). Quando não

tem perfeito sincronismo entre

as taxas de degradação protéica e de carboidratos, a degradação protéica pode elevar os teores
de amônia (NH3 ) ruminais, e essa amônia pode difundir-se pela parede ruminal atingindo a
corrente sanguínea, podendo acarretar em danos hepáticos, gasto excessivo de energia,
desperdício de proteína, sendo responsável pelo decréscimo no desempenho animal.

Observando os valores de alguns componentes sanguíneos, parece ter havido o uso de

aminoácidos para recuperação da glicemia e como fonte de energia nos animais que
receberam as dietas com grão de soja, fato comprovado pelo excesso da enzima transaminase
oxalacética , assim como a elevação da insulina em níveis normais de glicose, e os menores
teores de digestibilidade da energia dessas dietas (Tabela 6). Associado a esse fato, o balanço
de nitrogênio mostrou um desperdício desse nutriente nas dietas com inclusão de gordura.
A soja grão contém elevado teor de fatores antinutricionais, dentre eles a sojina, um
fator inibidor de tripsina e quimotripsina. Essas enzimas são ricas em resíduos de cistina e a
hipersecreção delas, provocadas por uma menor atuação frente aos fatores antinutricionais,
aumenta o requerimento em aminoácidos sulfurosos (SILVA et al., 2002), o que pode ter
contribuído para as trasaminações, excesso das transaminases e da Amônia (NH3 ) no sangue
dos animais que consumiram essa dieta.
Berg et al. (2008) relataram que, na degradação de aminoácidos, a amina é
inicialmente removida e o “esqueleto” carbonado é metabolizado a glicose através de um
intermediário do ciclo de Krebs, ou a acetil-coA. Esses autores relatam que, na maioria dos
vertebrados terrestre, a porção amina é convertida em

ia no fígado, o que pode

sobrecarregar esse órgão e ocasionar lesão. Contreras et al. (2000) relataram que os teores
sanguíneos da enzima transaminase oxalacética, em ovinos, devem permanecer abaixo de 90
U/L, e que valores acima desse padrão podem estar relacionado s com lesões hepáticas ou
musculares. Dessa forma, Gonzáles & Scheffer (2002) apontaram os baixos teores de uréia,
associados a elevados teores de amônia, como indício de insuficiência hepática, fato que pode
ter ocorrido neste estudo, mais notadamente nos animais dos ensaios de desempenho, já que
os animais do ensaio de digestibilidade permaneceram p

um período relativamente curto

expostos às dietas que continham essa fonte de gordura.
Santana et al. (2009), mensurando o teor de uréia no sangue de cordeiros, com idade
média de abate próxima às praticadas neste trabalho (ensaio de desempenho), observaram
média semelhante à deste estudo: 41,8±10,3 mg/dL, e consideraram o teor como

para

a categoria analisada.
Os teores de colesterol total foram maiores (P<0,05) para as dietas com inclusão de
óleo de soja como fonte de gordura. Os teores de colesterol total da dieta com inclusão de
grão de soja cru, apesar de numericamente superiores,

diferiram da controle (P<0,05). A

fração lipídeos totais também foi maior, nas duas fontes de gordura te

óleo de soja e

grão de soja cru ; O VLDL, apesar de não significativo, teve teores superiores na dieta com
grão de soja cru, dieta que continha o maior teor de extrato etéreo (Tabela 1).
Freitas Júnior et al. (2010), trabalhando com vacas holandesas, bservaram aumento
das concentrações sanguíneas de LDL e HDL para as vacas alimentadas com fontes de
gordura.

Esses autores atribuíram o aumento na concentração dos componentes do

lipidograma ao maior consumo de ácidos graxos nas rações contendo

de gordura, o

qual proporcionou aumento das respectivas frações relativas ao metabolismo de lipídeos

transportados no sangue. Gonzáles & Scheffer (2002) apontaram que elevações nos teores de
colesterol estão relacionadas com dietas ricas em gordura.
O problema no metabo lismo hepático, caracterizad o pelos elevados teores

sanguíneos da enzima transaminase oxalacética (acima dos 90 U/L), de acordo com Gonzáles
& Scheffer (2002), pode explicar parte do desbalanço no metabolismo energético, associado
ainda a elevados teores de VLDL, triglicerídeos e insulina.
Os distúrbios hepáticos parecem ter acometido também os animais que receberam
monensina, porém , nesses animais, não houve acréscimo de nitrogênio na corrente sanguínea.
Isso mostra que o distúrbio ocorrido aqui pode ter sido causado por influência das elevadas
doses empregadas do aditivo e do esforço hepático em metabolizar lipídeos. Gonzalez et al.
(2005) relatam como alterações clinicopatológicas induzidas pela monensina a desidratação,
distúrbios eletrolíticos, lesão muscular, culminando em aumento da transaminase oxalacética,
creatina quinase, proteína do soro, nitrogênio da uréia no sangue, creatinina, bilirrubina total,
proteínas na urina e diminuição do potássio, sódio, cálcio séricos e leucocitose. No entanto,
esses autores relatam que essas mudanças têm -se mostrado inespecíficas e, dependendo da
dose, refletindo a falha generalizada do órgão .
Os animais que receberam monensina na dieta apresentaram maiores (P<0,05)
concentrações sanguíneas das enzimas transaminase oxalacética na dieta com grão de soja e

transaminase pirúvica na dieta controle, e das lipoproteínas provenientes da metabolização da
gordura VLDL e HDL independente da fonte lipídica, havendo também elevação (P<0,05)
nos teores de lipídeos totais, triglicerídeos, insulina e redução dos teores

amônia na dieta

com óleo de soja e da enzima glutationa peroxidase.
Meira Jr et al. (2009), estudando fatores etários e sexuais na atividade sérica de
enzimas hepática de ovinos Santa Inês, encontraram média e desvio padrão de: 49,90 U/L ±
12,86 para atividade da transaminase oxalacética em cordeiros com idade até seis meses,

teores bem abaixo dos observados neste trabalho para as dietas que continham grão de soja e
também naquelas com a presença da monensina.
Os níveis de glutationa peroxidase, reduzidos nos animais alimentados com monensina
sódica, provavelmente se devem ao efeito na biotransformção e eliminação de xenobióticos, e

à defesa das células contra o stress oxidativo proporcionado por essa enzima (Huber et al.,
2008). Esses autores descrevem um mecanismo complexo de eliminação de xenobióticos
através de ligações com a glutationa, passando por inativação, solubilização em plasma e
excreção via urina ou bile. É importante relatar que, na excreção de xenobióticos, via
conjugação com glutationa, apenas os resíduos de ácido glutâmico e de glicina são
recuperados do tripeptídeo glutationa, sendo a cisteína acetilada e elim

junto ao

xenobiótico (HUBER et al., 2008), o que pode causar uma deficiência de aminoácidos
sulfurosos. Esse fato pode ter sido agravado em animais que receberam grão de soja, pois os
fatores antinutricionais da soja também causam problemas com aminoácidos sulfurosos
(SILVA et al., 2002), o que pode ter ocasionado uma deficiência desses tipos de aminoácidos
e explicar parte do baixo desempenho dos animais dessa dieta.
A redução da amônia sanguínea nos animais que receberam monensina se deve ao
efeito depressor sobre as bactérias proteolíticas causado por esse aditivo. Menezes et al.
(2006) relataram a diminuição da produção de metano e amônia e o aumento do fluxo de
proteína não degradada no rúmen para o intestino delgado como efeito do uso dessa molécula.
Já Kuss et al. (2008) relatam que os melhores desempenhos obtidos com o emprego do
ionóforo são atribuídos, principalmente, à maior eficiência do metabolismo energético e
nitrogenado no rúmen.
A redução da proteólise ruminal e, consequentemente, do teor sanguíneo de amônia,

causada pela adição de monensina foi mais perceptível na dieta com óleo de soja, cuja
proteólise era mais prejudicia l, uma vez que essa dieta continha baixos teores de carboidratos
solúveis, que dificultava o uso da amônia ruminal e proporcionava elevado teor desse

constituinte no sangue (Tabela 7).
Observando as Tabelas 7 e 8, nota-se uma elevação nos componentes do lipidograma
com o acréscimo de extrato etéreo na dieta e quando da adição de monensina. Esse fato se
deve ao aditivo causar uma redução da flora ruminal responsável pela bio hidrogenação,
elevando , assim, o aporte de ácidos graxos insaturados para intestino, facilitando a digestão e
absorção intestinal.

A elevação nos teores sanguíneos das lipoproteínas advindas do metabolismo de
gordura nos animais que receberam monensina provavelmente se deve à maior taxa de
chegada de ácidos graxos poli-insaturados no intestino delgado e a uma melhor digestão e
absorção intestinal desses nutrientes, elevando, assim, as concentrações das lipoproteínas de
transporte, assim como seu teor livre no sangue. PALMQUIST & MATTOS (2006) relataram
que há diferenças na absorção de ácidos graxos, sendo que geralmente ocorre absorção
sequencial decrescente na seguinte ordem: ácidos poli-insaturados, monoinsaturados,
palmítico e esteárico. Esses autores ainda explicaram

ocorre redução na digestibilidade

dos ácidos graxos quando se fo rnece, na dieta, fontes de gordura poli- insaturadas e ocorre

biohidrogenação em elevada escala , pois, nesse caso, o ácido esteárico representa de 50 a 65%
dos ácidos graxos que chegam ao intestino delgado (PALMQUIST & MATTOS, 2006). Esse
fato pode ter ocorrido nos animais que não consumiram monensina, explicando as diferenças
encontradas nos teores de compostos relacionados ao metabolismo da gordura entre animais

que receberam e os que não receberam o aditivo.
A elevação da insulina apresentad a nos animais que receberam dieta com
inclusão de monensina provavelmente se deve à redução

proporção acetato:propionato,

causada pelo aditivo, sendo que nas dietas com grão de soja cru, em razão do elevado teor de
extrato etéreo (Tabela 1), essa relação pode ter sido mais reduzida, o que culminou em níveis
séricos anormais de insulina. Na dieta com inclusão de óleo de soja, o reduzido teor de
carboidratos solúveis pode ter causado a menor elevação dos teores séricos de insulina quando
da utilização da monensina.
É importante relatar que os níveis de monensina, assim como a inclusão de grão de
soja, apesar de reduzirem a relação acetato:propionato, mostraram -se completamente
deletérios quanto ao consumo de nutrientes digestíveis, digestibilidade e saúde dos animais.

Conclusões
O óleo de soja, quando adicionado em nível de 2% à matéria seca, em dieta de
cordeiros em crescimento moderado , não melhorou o consumo e a d igestibilidade, e
proporcionou desperdício de nitrogênio.
O grão de soja cru fornecido a 15% na dieta de cordeiros em fase de crescimento
proporcionou queda da digestibilidade do consumo de nutrientes, desperdício de nitrogênio e
problemas hepáticos.

Não se recomenda o uso de monensina sódica em dose de

ppm, na base da matéria

seca, para cordeiros em fase de crescimento, por causar problemas hepáticos, queda no

consumo e na digestibilidade dos nutrientes.
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3.2 Desempenho, característica de carcaça e componentes não carcaça de co rdeiros
cruza Texel x Santa Inês alimentados com fontes de lipídeos associado à
monensina

Resumo: Avaliou -se o desempenho, rendimento de carcaça e cortes comerciais e
componentes não carcaça de cordeiros Santa Inês x Texel, manejados em confinamento,
recebendo dietas à base de óleo de soja (OS), grão de soja (GS) e uma dieta convencional
(RC), associadas ou não ao uso de monensina sódica (78 ppm em base da matéria seca). O
experimento foi realizado no Setor de Ovinos da Fazenda Experimental do Moura, CurveloMG, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Foram utilizados 36
cordeiros, 18 machos inteiros e 18 fêmeas, Santa Inês

Texel, manejados em sistema

intensivo. Os animais foram abatidos após 87 dias de confinamento, sendo avaliado s o
desempenho, as características de carcaça, os pesos e
carcaça e não carcaça. Os animais que receberam dieta
pesados que animais que receberam grão de soja, sendo

dos componentes da
ole tiveram carcaça e cortes mais
a dieta com óleo não diferiu da

controle na maioria dos parâmetros analisados. Os animais que receberam grão de soja
apresentaram menores consumos kg de MS, MO, PB, FDN, EM, em relação aos animais que
consumiram a ração controle, e maiores consumos de EE, em kg, %PV e PM , o que não
diferiu da dieta óleo de soja. Os animais que receberam monensina tiveram menor consumo
de MS, MO, PB, EE, FDN, EB, independente da forma de expressão, kg %PV, ou %PM, em
relação aos animais que não receberam o aditivo. Os machos tiveram desempenho e cortes
mais pesados que as fêmeas, sendo que elas se mostraram mais precoces no depósito de
gordura subcutânea. Os animais que receberam óleo ou grão de soja apresentaram maior peso
e percentagem de intestino delgado. O óleo de soja não melhorou o consumo, desempenho, os
pesos de carcaça e cortes de cordeiros Santa Inês x Texel em confinamento. O grão de soja
adicionado a 15% na matéria seca reduziu o consumo e o desempenho dos cordeiros. Não se
recomenda o uso de monensina a 78ppm na base da matéria seca para cordeiros em
confinamento , principalmente se associado a óleo ou grão de soja.

Palavras – chave: eficiência alimentar, ganho de peso, ovino

Performance, carcass characteristics and components of Texel x Santa Inês lambs fed
with lipid sources associated with monensin

Abstract: There were evaluated performance, carcass and commercial cuts yield and not
carcass components of Texel x Santa Inês lambs managed in confinement and fed diets based
on soybean oil (SO), soybean (GS) and a conventional diet ( RC), associated or not with the
use of monensin (78 ppm on dry matter basis). The experiment was performed at a sheep
industry sector of the Federal University of the Jequitinhonha and Mucuri Valleys in the
Moura Experimental Farm, Curvelo -MG. The work evaluated 36 lambs, 18 males and 18
females, Santa Inês x Texel, managed under intensive systems. The animals were slaughtered
after 87 days of confinement, and evaluated by performance, carcass characteristics, weights
and percentages of carcass and not carcass components. The animals fed with the control diet
had heavier carcass and cut in relation to the animals fed with soybean and the oil diet did not
differ from controls in most parameters. The animals fed with soybean showed lower kg
intake of DM, OM, CP, NDF, EM comparing to the animals fed with the control diet, and
higher intake of EE, in kg, % PV and PM, similar to the soybean oil diet. The animals that
received monensin had lower intake of DM, OM, CP, EE,

EB independently of the

expression, kg %BW or %PM, for the animals who did not receive the additive. Males had
performance and cuts heavier than females, which showed earlier subcultaneous fat depot.
Animals that received oil or soybean showed higher bod weight and percentage of small
intestine. Soybean oil consumption has not improved co

mption, performance, carcass

weights and cuts of Santa Ines x Texel lambs in confinement. Soy grain added in 15% in dry
matter reduced lambs consumption and performance. There are not recommended the use of
monensin to 78ppm in dry matter basis for confined lambs, mainly if associated with oil or
soybean

Keywords: feed efficiency, weight gain, sheep

grain.

Introdução
A principal finalidade da ovinocultura hoje é a produção de carne. Entretanto, a oferta
e a qualidade do produto à venda ainda são entraves para que a carne ovina conquiste um

mercado estável.
A adoção de cruzamento pode melhorar a produção de carne ovina, aliando a
rusticidade das raças nacionais com as características produtivas das raças especializadas. A
raça Texel é recomendada para o cruzamento industrial

fêmeas Santa Inês, preconizando

precocidade e conformação de carcaça. Nesse tipo de cruzamento é comum abater fêmeas e

machos, uma vez que pode ocorrer perda de vigor, caso se faça o cruzamento com animais F1.
Dentre os fatores que podem elevar o desempenho e o rendimento em cortes de
animais cruzados, a nutrição tem fundamental importância, tanto no que diz respeito ao
fornecimento de nutrientes digestíveis, quanto ao custo de produção. Nesse sentido , a adoção
de ingredientes pouco convencionais como o óleo e ou grão de soja, aliada ao uso de aditivos
alimentares como a monensina, podem apresentar alternativas viáveis ao ovinocultor.
No sistema de produção de ovinos para a produção de carne se busca elevar os
rendimentos das porções comestíveis e de alto valor agregado, mas, para isso, é de suma
importância o conhecimento do metabolismo dos órgãos de demanda e dos componentes não
constituintes da carcaça.
Os componentes não carcaça influem diretamente no rendimento de carcaça. Além
disso, as diferenças no tamanho relativo dos órgãos e componentes corporais estão associadas
às diferenças nas exigências nutricionais de mantença. Carvalho et al. (2005) relataram que
esses componentes podem representar até 60% do peso do animal, podendo ser influenciado s

pelo sexo, genética, peso vivo etc.
O objetivou -se com este trabalho avaliar o desempenho, rendimento de carcaça, os
cortes comerciais e os componentes não carcaça de cordeiros Santa Inês x Texel manejados

em confinamento recebendo dietas à base de óleo de soja, grão de soja e uma dieta
convencional, associadas ou não ao uso de monensina sódica (78 ppm em base da matéria
seca).

Material e Métodos
O experimento foi realizado no Setor de Ovinocultura da Fazenda Experimental do

Moura, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, no município de
Curvelo-MG, no período de 31de agosto de 2009 a 19 de março de 2010 . Foram avaliados 36
cordeiros, sendo 18 machos inteiros e 18 fêmeas, oriundos do acasalamento de fêmeas Santa
Inês com reprodutor da raça Texel.
Ao nascimento foram registrados: número da mãe, peso da mãe, peso e sexo do
cordeiro e tipo de parto (simples ou gemelar). Posteriormente fo ram tomado s os pesos
semanais de todos os cordeiros e ocorrências. Os animais foram desmamados com peso vivo
médio de 15 ± 3,17 kg, quando então foram distribuídos aleatoriamente nos seis tratamentos
em função do sexo, totalizando seis animais, três machos e três fêmeas, em cada tratamento.
Os animais foram confinados em baias individuais com dimensões de 0,8x 1,2 metros,
providas de comedouros, bebedouros, cocho para sal mineral e água, que eram fornecidos à
vontade. Durante o período de confinamento os animais

vermifugados periodicamente

com medicamento à base de Albendazol.
Foram fornecidas seis dietas experimentais: ração controle (RC), óleo de soja, (OS),
grão de soja (GS), ração controle com monensina (RC+M), óleo de soja com monensina
(OS+M), grão de soja com monensina (GS+M). O óleo foi

diariamente à ração

total de forma a garantir inclusão de 2% na matéria seca, enquanto a monensina foi misturada
no concentrado com nível de inclusão de 78ppm. As rações foram formuladas para serem

isoprotéicas, isoenergéticas, com relação volumoso :concentrado de 40:60, cujo volumoso
utilizado foi o feno de tifton -85 (Cynodon dactylon ), moído, com tamanho médio de partícula
de 1 a 2 cm. A base do concentrado foi fubá de milho,
mineral (Tabela1).

de soja, calcário e premix

Tabela1. Composição percentual média dos ingredientes e nutrientes das dietas experimentais
Dietas

Ingredientes (%)

RC

OS

GS

RC + M

OS + M

GS+M

Milho
Farelo Soja

45,6

40,2

42,5

45,1

39,4

41,6

12,6

12,9

0,7

12,8

13,3

1,0

Feno tifton
Óleo de soja
Grão de Soja
Monensina

40,0

43,1

40,2

40,3

43,6

40,6

0

2

0

0

2

0

0

0

15,0

0

0

15,2

0

0

0

0,0078

0,0078

0,0078

Mineral

1

1

1

1

1

1

Calcário

0,8

0,8

0,6

0,8

0,7

0,6

100

100

100

100,0078

100,0078

100,0078

Nutrientes (%)
MS1

82,9

82,22

80,64

82,19

84,93

84,09

2

MO

78,28

77,46

75,76

76,96

80,56

79,74

PB

3

12,09

11,28

11,48

11,90

12,79

12,42

EE

4

3,64

4,77

5,54

3,13

5,01

5,82

5

43,61

37,28

39,41

45,86

34,47

46,38

6

36,04

41,92

38,69

33,87

43,36

31,03

7

19,24

19,29
19,40

15,60

20,89

14,0

16,79

18,78
23,14

18,27

22,47

16,98

3,62

3,98

4,13

3,86

4,06

4,20

2,2

1,7

2,0

1,6

2,0

1,5

4,62

4,75

4,88

5,24

4,37

4,35

0,52

0,52

0,44

0,52

0,5

0,44

CNF

FDN
FDA

8

HEMI

EB (Mcal/kg)

9

EM10 (Mcal/kg)**
11

Cinzas
*

12

CA

* 13

P
0,26
0,26
0,22
0,26
0,25
0,22
* valores tabelados; ** Calculados apartir de ensaio de digestibilidade RC= dieta controle; OS = dieta óleo de
soja; GS grão de soja; M= monensina; 1= matéria seca;
matéria orgânica; 3= proteína bruta; 4 = extrato
etéreo; 5 carboidratos não fibrosos 6= fibra em detergente neutro; 7= fibra em detergente ácido; 8=
hemicelulose; 9= energia bruta, 10=energia metabolizável; 11= cinzas 12cálcio; 13= fósforo

O arraçoamento ocorreu uma vez ao dia, pela manhã, quando foi registrado o consumo
e calculado o fornecimento do dia seguinte, ad libit um com previsão de 20% de sobras e
cálculo da quantidade de óleo a ser misturada e fornecida a cada animal que recebia tal
tratamento. Foram colhidas amostras das rações oferecidas e das sobras diárias de cada
animal, sendo acondicionadas em freezer a -10ºC, para formação de amostras compostas para
posterior análise bromatológica , a fim de calcular o consumo de matéria seca e de nutrientes
de cada tratamento.
As amostras compostas das rações oferecidas e das sobras foram pré-secas em estufa a
65ºC por 72 horas, moídas em moinhos do tipo Wiley, providos de peneira com crivos de 1
mm, e analisadas quanto à matéria seca (MS), matéria mineral (MM), extrato etéreo (EE) e
proteína bruta (PB), de acordo com a Association of Official Analytical Chemists (1990),

citada por (SILVA & QUEIROZ, 2002). A fibra insolúvel em detergente neutro (FDN) foi
determinada, utilizando -se a -amilase e sulfito de sódio, conforme recomendações de (VAN
SOEST et al.,1991). O teor de carboidrato não fibroso foi calculado diminuindo de 100 as
percentagens de FDN, PB, EE, e cinzas. Também foi avaliada a quantidade de calor
produzida da queima de cada dieta e sobra em bomba calorimétrica segundo metodologia

descrita por (SILVA & QUEIROZ, 2002).
O período experimental foi de 94 dias, nos quais os primeiros sete dias foram de
adaptação dos animais às dietas e ao sistema e 87 dias de confinamento, com pesagens

semanais.
Ao término do período de confinamento, os animais foram submetidos a um jejum de
14 horas, sendo pesados antes e após o jejum, e abatidos com atordoamento por concussão
cerebral e corte da veia jugular e artérias carótidas. Após abate, os animais

esfolados e

eviscerados, quando então foram tomados os pesos das carcaças quentes, rúmen/retículo,
omaso, abomaso, intestino delgado, intestino grosso, sangue, fígado, coração, baço, pulmão,
pâncreas, mesentério/gordura (mesentério + gordura), gordura omental e gordura do coração.

Posteriormente efetuou-se o cálculo das percentagens de cada componente em relação ao peso
vivo.
Após a pesagem, a carcaça quente foi mantida em câmara frigorífica à temperatura de
0 a 4ºC por 24 horas, quando foi pesada para determinar o peso da carcaça fria, e posteriores
cálculos de rendimentos de carcaça quente (RCQ) e fria (RCF):
RCQ = 100(PCQ/PVA);
RCF = 100(PCF/PVA)
onde PVA é o peso vivo ao abate, após o jejum;
PCQ é o peso de carcaça quente;
e PCF é o peso de carcaça fria,
Após a retirada e pesagem dos rins, gordura renal, gordura pélvica, pescoço, cauda e
mensuração da gordura subcutânea, entre a 12ª e 13ª costelas, a carcaça foi seccionada
longitudinalmente, sendo a meia carcaça direita pesada, identificada e acondicionada em
freezer, e a meia carcaça esquerda pesada e subdividida nos cortes comerciais: lombo, paleta,
pernil, carrê, peito/fralda, braço anterior, braço posterior, segundo (SANTOS et al., 2001), os

quais foram pesados e calculadas suas percentagens em relação ao peso da carcaça.
Descontados os pesos dos conteúdos digestórios, foi determinado o peso do corpo
vazio, o que permitiu o cálculo do rendimento de carcaça verdadeiro.

O consumo de nutrientes (CN) foi calculado pela seguinte fórmula:

CN = [%Nutriente (matéria seca ração) x MSconsumida] – [%Nutriente (matéria seca sobra) x MS sobras ],
O consumo de energia metabolizável foi calculado a partir dos dados de ensaio de
digestibilidade das dietas.
O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 3 x 2 x

2, sendo duas fontes de gordura (óleo de soja e grão de soja) e uma ração controle; dois níveis
de monensina (0 e 78 ppm) e dois sexos (machos e fêmeas), com três

por

tratamento. As médias foram agrupadas e analisadas pelo teste t a 5 % de probabilidade,
sendo que o peso inicial dos animais foi utilizado como covariável. O programa utilizado foi o
Statistical Analysis System (SAS, 2002), pelo procedimento Generalized Linear Model
(GLM).

Resultados e Discussão
A influência do sexo, monensina ou das fontes de gordura sobre o consumo dos
nutrientes, provavelmente, é de forma isolada, pois a

entre esses fatores não foi

significativa (P<0,05), exceto para o consumo de proteína bruta, quando houve interação entre
as fontes de gordura e o uso da monensina (Tabela 2).

Tabela 2. Médias do consumo de proteína bruta como percentagem do peso
cruza Santa Inês com Texel alimentados com diferentes
associadas ou não ao ionóforo
Variável
PB (%PV)

Ionóforo
Ausência

78ppm
Média

RC
0,329 Aa
0,291 Ba
0,310

Fonte de gordura
OS
GS
0,349 Aa
0,363 Aa
0,339 Aa
0,312 ABb
0,344
0,337

de cordeiros
de lipídeo

Média
0,347
0,314
CV =10,46%

Médias seguidas por letras diferentes, maiúculas nas linhas e minúsculas nas colunas diferem entre si pelo teste t
(P<0,05), Nas linhas letras maiúsculas para diferenciar as fontes de gordura e nas colunas letras minúsculas para
diferenciar a influência da monensina; CV = Coeficiente de variação; RC = ração controle; OS = ração óleo de
soja; GS = ração grão de soja

O consumo de proteína bruta em percentagem do peso vivo, quando da adição de
monensina, foi maior (P<0,05) para a dieta óleos de soja; porém, esses valores não diferiram
da dieta grão de soja que, por sua vez, não diferiu da controle.

Observa-se influência do uso da monensina no consumo de PB apenas quando a fonte
de gordura da dieta é o GS, indicando que a associação de GS com monensina na dieta

diminui o consumo de PB (P<0,05).

Os animais que receberam fontes de gordura na dieta apresentaram maiores consumos
de proteína em percentagem do peso vivo em dietas com

de monensina. Esse fato é

reflexo dos menores desempenhos dos animais alimentados com fonte de gordura, e dos
problemas de digestão e metabolização dos nutrientes,

esses animais tiveram maiores

consumos e menores desempenhos (Tabela 4).
Os dados do consumo médio de nutrientes de cordeiros machos e fêmeas, alimentados
com diferentes fontes de gordura e dos alimentados com dietas sem ionóforo ou com 78 ppm
de monensina estão apresentados na Tabela 3.

Tabela 3. Médias do consumo de nutrientes, em kg/dia, percentagem do peso vivo e do peso
metabólico de cordeiros alimentados com diferentes fontes de lipídeo associad as à
presença de monensina
Consumo
MS (kg)

MS (%PV)

Sexo*

Fonte de gordura*

Ionóforo*

CV%

Macho

Fêmea

RC

OS

GS

Ausente

78ppm

0,889 a

0,768b

0,860 a

0,890 a

0,740 b

0,994 a

0,663 b

16,61

2,730

2,909

a

2,499

b

11,97

a

2,499

b

11,25

2,679

2,728

2,590

2,880

MS (%PM)

6,400

6,256

6,180

6,620

6,180

2,909

MO (kg)

0,702 a

0,608 b

0,680 ab

0,710 a

0,580 b

0,778 a

0,532 b

16,32

2,140

2,271

a

2,010

b

11,69

a

4,542

b

10,99

MO (%PV)

2,117

2,164

2,030

2,240

MO (%PM)

5,056

4,960

4,863

5,300

4,860

5,473

PB (kg)

0,109 a

0,093 b

0,104 a

0,108 a

0,091 b

0,119 a

0,083 b

14,59

0,338

0,347

a

0,314

b

10,46

a

0,710

b

9,71

PB (%PV)

0,331

0,330

0,310

0,344

PB (%PM)

0,789

0,756

0,742

0,812

0,765

0,836

EB (Mcal/kg)
EB (%PV)

0,035 a
0,108

0,030 b
0,109

0,032
0,096 b

0,035
0,112 a

0,031
0,117 a

0,039 a
0,115 a

0,027b
0,101 b

15,32
11,49

EB (%PM)

0,257

0,249

0,229 b

0,265 a

0,264 a

0,277 a

0,228 b

10,44

EE (kg)
EE (%PV)
EE (%PM)

0,042 a

0,037 b

0,031 b

0,044 a

0,044 a

0,048 a

0,031 b

15,51

0,130

0,135

0,092c

0,140 b

0,165 a

0,146 a

0,119 b

12,95

0,308

0,308

0,220

c

b

a

a

b

11,30

FDN (kg)

0,313 a

0,247 b

0,271 b

0,342 a

0,228 b

0,340 a

0,220 b

17,04

0,816

b

1,082

a

0,839

b

0,998

a

0,827

b

13,04

1,949

b

2,559

a

1,903

b

2,402

a

1,871

b

12,76

0,013 b

0,120

0,120

18,23

b

12,24

FDN (%PV)

0,947
a

FDN (%PM)

2,261

EM** (Mcal/kg)
EM (%PV)

0,017 a
0,049

0,878
2,012

b

0,014 b
0,050

0,017 a
0,050
a

0,332

0,016 a
0,051
a

0,373

0,048
b

0,348

0,059

a
a

0,268

0,040

b

11,78
EM (%PM)
0,118
0,115
0,120
0,120
0,109
0,142
0,091
* letras diferentes significam médias diferentes pelo teste t a 5% de probabilidade; ** Calculada artir do
coeficente de digestibilidade aparente da dieta; RC = ção controle; OS = ração óleo de soja; GS = ração grão
de soja; MS= matéria seca; MO = matéria orgânica; PB= proteína bruta; EB = energia bruta; EE = extrato
etéreo; FDN = fibra em detergente neutro; CNF= carboidrato não fibroso; EM = energia metabolizável,

Houve diferença (P<0,05) no consumo de matéria seca (kg/dia) para sexo, fonte de
gordura e presença de monensina, sendo que a maioria dos consumos (kg/dia) dos demais
nutrientes foi influenciada por esse comportamento, fato que não ocorreu com os co

mos

em relação à percentagem de peso vivo e por peso metabólico dos animais.
O consumo de matéria seca (kg/dia) dos animais deste estudo foi inferior aos
encontrados por Itavo (2008), trabalhando com cordeiros sem raça definida, alimentados com
monensina e própolis, em rações contendo aproximadamente 16% de proteína bruta, com

média de 1,073 kg/dia. Esse autor também encontrou redução no consumo de matéria seca na
dieta que continha monensina. Essa redução no consumo veio acompanhada de menor peso
final, porém , com melhora na eficiência alimentar, o que não ocorreu no presente trabalho
(Tabela 4).
A inclusão de monensina afetou negativamente (P<0,05) os consumos da maior parte
dos nutrientes, independente da forma de expressão do

sumo. O baixo consumo de

nutrientes dos animais alimentados com monensina provavelmente foi em decorrência do
sabor amargo do aditivo, que pode ter prejudicado a palatabilidade da dieta, e explicar parte
dos menores valores obtidos em boa parte dos parâmetro estudados. Segundo Araújo et al.
(2006), o ionóforo funciona como um inibidor de apetite em razão do seu sabor amargo.
Nesse sentido alguns autores fornecem o aditivo misturado a palatabilizantes, e separado da
ração, a fim de que os animais não associem o sabor da monensina à dieta (ARAÚJO et al.,
2006; SALES &LUCI, 2000).
Vários autores encontraram redução no consumo em decorrência da utilização da
monensina em dietas de ruminantes, porém , na maior parte dos trabalhos, essa redução no
consumo foi acompanhada de melhoria na conversão alimentar, resultado contrário ao
encontrado neste estudo. No entanto, Kuss et al. (2008) encontraram menores consumos de
matéria seca e baixo ganho de peso em vacas de descarte Charolês–Nelore, alimentadas com
200 mg/animal/ dia , em relação às que não consumiram o aditivo.
Os machos apresentaram (P<0,05) maiores consumos de nutrientes em kg/dia em
razão do seu maior peso vivo em relação às fêmeas. Considerando o consumo em
percentagem do peso vivo ou metabólico , não houve superioridade desse grupo.
Os animais da dieta com grão de soja provavelmente apresentaram problemas em
digerir e ou metabolizar os nutrientes consumidos, uma vez que consumiram quantidades de
alimentos, em relação ao peso vivo, similar aos animais das demais dietas, porém não
apresentaram mesmo desempenho.
O consumo de extrato etéreo, assim como o de FDN, foi influenciado (P<0,05) pelos

níveis desses nutrientes nas dietas (Tabela 1). Dessa forma, ocorreu consumo de extrato etéreo
entre as diferentes dietas, na seguinte ordem crescente: ração controle, óleo de soja e grão de
soja (Tabela 3), independente do uso de monensina. As

que tiveram a inclusão de óleo

de soja também tiveram um pequeno acréscimo no teor de FDN, que influenciou
positivamente no consumo desse nutriente.

A diferença ocorrida entre os animais que consumiram dieta com soja grão e os
animais que consumiram monensina é que o baixo consumo dos animais alimentados com o
aditivo, provavelmente, foi provocado pela palatabilidade da dieta, enquanto que nos animais
que receberam grão de soja, parece ter sido provocado or questões digestivas metabólicas.
Na Tabela 3, observa-se consumo inferior de nutrientes pelos animais que receberam
monensina, indiferente da forma de expressão do consum

enquanto que os animais que

consumiram grão de soja só apresentaram baixo consumo de nutrientes em relação às demais
rações porque eram animais de menor peso.
Urano et al. (2006) e Luginbuhl et al. (2000), trabalhando com níveis crescentes de
grão de soja e semente de algodão para cordeiros e cabritos, respectivamente, observaram
redução linear no consumo de proteína e matéria seca,

a elevação do teor do extrato

etéreo. Esses autores relacionaram tal efeito ao atendimento da exigência energética do animal
e à consequente inibição do consumo.
Comparando -se o consumo de energia bruta ao consumo de energia metabolizável
(Tabela 3), observa-se a ineficiência da dieta com grão de soja, uma vez que

animais dessa

dieta apresentaram maiores consumo s em relação ao peso vivo e peso metabólico da energia
bruta,

porém,

menor

consumo

de

energia

metabolizável.

comportamento,

provavelmente, advém da baixa digestibilidade da energia dessa dieta, fator preponderante
para o cálculo da energia metabolizável.
Na Tabela 4, são mostradas as médias dos parâmetros de desempenho e de
carcaça dos animais. Não houve interações significativas entre sexo, ionóforo e fonte de
gordura para as características de desempenho e carcaça.

Tabela 4. Efeito do sexo, fonte de lipídeo e ionóforo no desempenho e características de
carcaça de cordeiros alimentados com diferentes fontes de gordura associad as à
monensina
Sexo*
Fonte de gordura*
Ionóforo*
CV%
Macho
Fêmea
RC
OS
GS
Ausência
78ppm
PF (kg)
32,208 a 27,970 b
32,395 a 31,038 a 26,833 b
33,827 a
26,351 b
12,18
a
b
a
b
a
GPD (kg)
0,147
0,130
0,155
0,15
0,104
0,164
0,08 6b
30,64
GPT (kg)
14,090 a
9,848 b
14,272 a 12,916 a
8,711 b
15,705 a
8,229 b
30,64
CD (kg)
4,781 a
3,696 b
4,055
4,312
4,348
4,477
3,999
24,30
PCVZ (kg)
27,426 a 24,275 b
28,340 a 26,726 a 22,486 b
29,349 a
22,35 b
13,17
GS (mm)
1,332
1,103
1,386
1,204
1,062
1,480 a
0,953b
41,31
RCQ (%)
44,404
46,952
45,743
46,707
44,584
48,267 a
43,090 b
9,06
RCF (%)
42,784
45,194
43,929
45,361
42,678
46,721 a
41,257 b
9,96
PCQ (kg)
14,502
13,358
15,176 a 14,558 a 12,055 b
16,491 a
11,368 b
15,15
PCF (kg)
14,004
12,879
14,614 a 14,148 a 11,564 b
15,973 a
10,910 b
15,53
b
a
a
a
b
b
CA
5,917
9,183
6,490
6,428
9,732
6,202
8,898 a
42,15
EA
0,188 a
0,138 b
0,164
0,168
0,156
0,178 a
0,148 b
3590
C,CA(kg/m)
0,240 a
0,224 b
0,246 a
0,240 a
0,209 b
0,266 a
0,198 b
14,59
* letras diferentes significam médias diferentes pelo teste t a 5% de probabilidade; RC = ração controle; OS
ração óleo de soja; GS = ração grão de soja; CV = coeficiente de variação; PF = peso final (kg); GPD = ganho de
peso diário (kg/dia); GPT = ganho de peso total; CD = conteúdo digestório; PVZ = peso de corpo vazio; GS =
gordura subcutânea; RCQ = rendimento da carcaça quente RCF = rendimento da carcaça fria; PCQ = peso da
carcaça quente; PCF = peso da carcaça fria; CA = converção alimentar EA = eficiência alimentar; C,CA =
compacidade da carcaça.
Variáveis

Houve superioridade dos machos (P<0,05) em relação às fêmeas, para as variáveis:
peso final, ganho de peso total, ganho de peso diário

peso conteúdo digestório, conversão

alimentar (Tabela 4). Esse comportamento se deve ao maior desempenho dos machos, em
função do seu maior depósito de tecido magro . Nesse sentido , Gonçalves (2009) relata que
machos têm maior desenvolvimento de massas musculares

pescoço e as fêmeas possuem

maior desenvolvimento na parte abdominal. Já Berg & Butterfield (1976) relatam diferenças
no crescimento de machos e fêmeas, uma vez que os machos são animais maiores e mais
tardios, apresentando , assim , maior tempo de deposição de tecido magro, mais pesado

com

menor requerimento de energia para deposição.
O uso de 2% de óleo de soja na dieta não influenciou (P<0,05) nenhuma das
características estudadas em relação à dieta controle. Yamamoto et al. (2005), estudando
fontes de gordura na alimentação de cordeiros Santa Inês, criados em confinamento,

encontraram superioridade no animais que receberam dieta sem inclusão de óleo para ganho
de peso, em relação às que tiveram inclusão de 3% desse ingrediente. Ito (2005), trabalhando
com bovinos ½ sangue Nelore/Simental, em confinamento, recebendo dietas co m inclusão de
óleo de soja e semente de linhaça, não encontrou diferenças (P>0,05) para as variáveis peso
inicial (PI), peso final (PF), ganho médio diário (GMD), peso de carcaça (PC), rendimento de

carcaça (RC) e espessura de gordura de cobertura subcutânea (EGC).

O grão de soja proporcionou menor desempenho dos animais (P<0,05) para as
variáveis: peso final, ganho de peso total e diário, peso do corpo vazio, conversão alimentar,
compacidade de carcaça e peso de carcaça quente e fria (Tabela 4). A explicação para o baixo
desempenho dos animais que consumiram grão de soja pode ser atribuíd a a problemas de
digestão e metabolismo da proteína, ou nos problemas de digestão e metabolização da dieta
total, o que pode ser comprovado observando -se os teores de energia bruta e metabolizável
consumidas (Tabela 3). Somado a isso, os dados do ensaio de digestibilidade mostraram
redução nos coeficientes de digestibilidade da proteína, matéria seca, além de problemas
hepáticos ocorridos nos animais que receberam essa dieta. Alves (2001) relatou que as altas
taxas de digestibilidade ruminal das proteínas do grão de soja podem resultar em eventual
perda de nitrogênio pela urina e sobrecarga hepática de amônia, podendo , inclusive prejudicar
o desempenho. Além disso, a inativação dos fatores antinutricionais (inibidores de proteases),
presentes na soja, pelo rúmen, provavelmente não foi totalmente eficiente, levando a uma
diminuição da digestão intestinal da fração que escapa da degradação do rúmen
(WESTWOOD et al., 1998, citado por ALVES, 2001).
É relevante comentar que os animais que receberam o grão de soja na dieta eram
cordeiros em fase de crescimento, e provavelmente não

do completo

desenvolvimento ruminal durante o período experimental.
Vários autores relataram a redução da fermentação ruminal quando da adição de
extrato etéreo : (SANTOS et al., 2001; SILVA et al., 2007, a e b; OLIVEIRA et al., 2009;
SILVA et al., 2010). Na dieta grão de soja, além do maior teor desse nutriente, a digestão
intestinal da proteína pode ter sido prejudicada pelos fatores antinutricionais presentes no
grão, provocando redução da flora ruminal incumbidas de inativar tais fatores.
Yanxia et al. (2009) não encontraram diferenças significativas no consumo de matéria
seca para vacas alimentadas com sementes de linhaça e grão de soja em

lação à dieta

controle. Porém, esses autores relataram maior valor numérico do consumo para as dietas com
os grãos de oleaginosas: 15, 70; 17, 00; e 16,46 kg/dia para controle, semente de linhaça e
grão de soja, respectivamente.
Grande et al. (2009), trabalhando com cabritos mestiços ¾ Boer + ¼ Saanen, abatidos
com 30 kg de peso vivo, não encontraram diferenças na inclusão de grãos de oleaginosas
(linhaça, girassol e canola) nas rações para as seguintes características: peso vivo ao abate,
peso da carcaça quente, rendimento verdadeiro de carcaça, rendimento comercial de carcaça,
índice de compacidade da perna e conformação, em relação à dieta controle. No entanto, os

mesmos autores encontraram superioridade no índice de compacidade da carcaça, maior
cobertura de gordura e menor perda por resfriamento (P<0,05) nos animais alimentados com a
ração controle,
No presente trabalho, os animais que receberam dieta contendo ionóforo apresentaram
médias inferiores (Tabela 4) para todas as variáveis analisadas, com exceção de conteúdo
digestivo.
Sales & Luci (2000), trabalhando com dietas de alto co

o para bezerros

holandeses e níveis crescentes de monensina (0; 0,4; 0,8 e 1,2 mg por kg de peso vivo),
observaram regressão quadrática para pesos de carcaça uente, fria, pesos vazios e cortes
cárneos comercializáveis, sendo os valores aumentados

os níveis de monensina de 0,4 e

0,8 mg em comparação ao controle, mas observando reduções para o tratamento com 1,2 mg.
Os pesos vivos finais e os pesos de carcaça quente e fria dos animais que não

receberam monensina ou grão de soja foram acima dos preconizados por Silva Sobrinho
(2001), para caracterização de carcaças de boa qualidade (Tabela 4), sendo as médias de 31,0;
14,3; e 13,8 kg, respectivamente. O rendimento de carcaça quente também foi semelhante a
preconizado por esse autor - média de 46%.
O baixo desempenho dos animais que receberam dietas contendo ionóforo
provavelmente deveu-se à depressão do consumo de nutrientes (Tabela 3), promovida pela
baixa palatabilidade desse aditivo . Segundo Araújo et al. (2006), o ionóforo funciona como
um inibidor de apetite em decorrência do seu gosto amargo. Esses mesmos autores relataram
que os efeitos dos ionóforos nos ruminantes são diversos e variáveis em razão das diferenças
entre animais, condições corporais, dietas, estágios fisiológicos, entre outros. Já Rodrigues et
al. (2001) e Borges et al. (2008) relatam que as respostas alcançadas com a utilização dos
ionóforos são bastantes variáveis, o que pode ser explicado, em parte, pelas diferentes
condições experimentais. Ainda foi relatado que as condições referentes à melhoria na
digestibilidade e desempenho dos animais alimentados com ionóforo não estão definidas até o
momento, e podem sofrer interferência de fatores como

nsumo de alimentos, enchimento

ruminal ou taxa de passagem (BORGES et al., 2008).
Kus et al. (2008) encontraram menores consumos de matéria seca e menor ganho de
peso em vacas de descarte Charolês-Nelore, alimentadas com 200 mg/animal/ dia de
monensina sódica, em relação às que não consumiram o aditivo.
A conversão alimentar foi melhor para os cordeiros que não receberam monensina, se

comparada àqueles que receberam ; esses resultados discordam de Campos Neto et al. (1995),

que encontraram reduções de 4,5% e 3% no consumo de ração, para vacas que receberam 300
mg/animal/dia de monensina, em relação às que não receberam o aditivo e as que receberam
em dose de 150 mg/animal/dia, respectivamente, porém, sem prejuízos na produção de leite.
Os dados de conversão encontrados neste trabalho foram piores aos
encontrados por Yamamoto et al. (2005), que foram 3,5

3,57; 3,89; e 3,95, para cordeiros

Santa Inês Dorper em confinamento recebendo dietas controle, e com inclusão (3%) de óleo
de soja, óleo de canola ou óleo de linhaça, respectivamente, em dietas com 17% de proteína
bruta. O mesmo ocorreu para o ganho de peso diário, quando esses autores encontraram

média de 0,272 kg/dia, superiores às médias observadas neste experimento.
Na Tabela 5 são mostradas as médias dos pesos dos cortes comerciais e, na Tabela 6,
os valores médios para peso de lombo em função do desdobramento da interação significativa
entre fonte de gordura e ionóforo.
Tabela 5. Peso e percentagem dos cortes comerciais de cordeiros limentados com diferentes
fontes de gordura associad as à presença de monensina
Cortes (Kg)

Sexo*

Fonte de gordura*

Paleta
CARRÊ
B, Anterior
B, posterior
Pernil
P, Frauda
Pescoço

M
6,153
0,940
1,087
0,212 a
0,316 a
1,831
1,251
1,103 a

F
5,690
0,926
0,875
0,185 b
0,281 b
1,793
1,134
0,842 b

RC
6,701 a
0,965 ab
1,000
0,210
0,315 a
1,996 a
1,329
1,045

Meia carcaça
Paleta
CARRÊ
B, Anterior
B, posterior
Pernil
P, Frauda
Pescoço

43,694
6,908
7,485
1,530
2,333
13,100 b
8,851
3,449

44,519
7,200
6,932
1,448
2,290
14,027 a
8,767
3,059

46,979 a
6,817
6,893
1,429
2,291
13,986
9,193
3,240

Meia carcaça

OS
6,234 a
1,029 a
1,101
0,204
0,314 a
1,868 ab
1,272
0,977

Ionóforo*

CV%

GS
4,830 b
0,804 b
0,842
0,181
0,267 b
1,573 b
0,977
0,895

A
7,025 a
1,072 a
1,170 a
0,236 a
0,340 a
2,152 a
1,446 a
1,023

P
4,818 b
0,794 b
0,792 b
0,160 b
0,257 b
1,473 b
0,939 b
0,922

16,98
25,73
32,59
16,09
15,26
19,51
19,08
23,14

41,223c
7,093
6,941
1,589
2,385
13,397
8,215
3,331

43,834
6,824
7,266
1,503
2,212
13,530
8,996
3,024

44,379
7,284
7,151
1,475
2,410
13,597
8,621
3,484

6,39
18,12
18,07
11,89
12,19
9,17
9,66
21,64

Percentagens(%)
44,118 b
7,251
7,791
1,450
2,257
13,307
9,019
3,191

* letras diferentes significam médias diferentes pelo teste t a 5 % de probabilidade; M = macho ; F = fêmea; RC = ração controle; OS = ração
óleo de soja; GS = ração grão de soja; A = ausência de mo nensina ; P = presença de monensina; CV = coeficiente de variação B,= braço .

Tabela 6. Peso do lombo de cordeiros cruza Santa Inês x Texel em função da fonte de
gordura e teor de ionóforo
Fonte de gordura
Média
Ionóforo
RC
OS
GS
Ausência
0,644 Aa
0,517Ba
0,379 Ca
0,513
Lombo (kg)
78ppm
0,329 Ab
0,328b Aa
0,230 Bb
0,296
Média
0,486
0,422
0,305
CV = 15,49
Letras diferentes, maiúsculas nas linhas e minúsculas na coluna significam médias diferentes pelo teste t a 5%
de probabilidade; CV = Coeficiente de variação; RC = ração controle; OS = ração óleo de soja; GS = ração grão
de soja.
Variável

Não houve diferença (P<0,05) entre macho e fêmea nos pesos dos cortes, com
exceção dos braços anteriores e posteriores e do pescoço. Porém, as médias dos pesos dos
cortes nas fêmeas foram sempre numericamente inferiores aos machos. Os cortes que
apresentaram diferenças estatísticas entre esses dois grupos são cortes que possuem maior
proporção de ossos, sendo esperada a superioridade dos machos em decorrência de seus
maiores tamanhos corporais, em relação às fêmeas. Os machos têm maior desenvolvimento de
massas musculares do pescoço e as fêmeas possuem maior desenvolvimento na parte
abdominal (GONÇALVES, 2009).
Os animais que receberam dieta com grão de soja apresentaram cortes mais leves

(meia carcaça, paleta, braço posterior pernil e lombo) em relação às dietas controle e com óleo
de soja. O baixo consumo dos animais que receberam dieta com grão de soja, ocasionando
baixo desempenho, consequentemente, proporcionou cortes comerciais de menor peso.
Resultado similar ocorreu para os animais que receberam monensina na dieta.
A monensina reduziu a maior parte dos pesos dos cortes, efeito esperado devido à
redução no peso vivo de abate, proporcionado por esse

Porém, para o lombo, nas

dietas com presença de ionóforo, o menor valor foi apresentado quando do uso de grão de
soja, enquanto que, nas dietas sem monensina, o uso do óleo de soja proporcionou lombo
mais leve que na dieta controle, e mais pesado que na dieta com grão de soja (Tabela 6).
Na Tabela 7 são mostradas as médias do desdobramento e

fonte de gordura e sexo

para percentagem de lombo, corte para o qual houve interação significativa para essas
variáveis.

Tabela 7. Percentagem do lombo de cordeiros cruza Santa Inês x Texel em função do sexo e
do teor de ionóforo
Ionóforo
Media
Sexo
Ausência
78ppm
Macho
3,137 Ab
2,616 Ba
2,876
% de lombo
Fêmea
3,239Aa
2,789 Ba
3,014
Media
3,188
2,703
CV= 10,59
letras diferentes, maiúsculas nas linhas e minúsculas na coluna significam médias diferentes pelo teste t a 5%
de probabilidade; CV = Coeficiente de variação; RC = ração controle; OS = ração óleo de soja; GS = ração grão
de soja.
Variável

Com exceção da meia carcaça, da perna e do lombo, não ouve influência do sexo, da
fonte de gordura e da presença da monensina sobre as proporções dos corte comerciais das
carcaças. Para a percentagem da meia carcaça, observou -se que as maiores proporções
ocorreram nos animais da dieta controle, seguidos dos

que receberam óleo de soja, e

valores inferiores de percentagens ocorreram para os animais que receberam grão de soja. As

fêmeas apresentaram maiores percentagens para o pernil, se comparadas aos machos.
Sem inclusão de monensina, houve menor percentagem de lombo nas fêmeas
comparadas aos machos. É importante relatar que quando os valores de percentagem são
elevados para os tratamentos que apresentaram inferior

nas características de

desempenho, provavelmente esse fato se deve à baixa va iação no peso de alguns cortes.
Nas Tabelas 8, 9 e 10 são mostrados os pesos e percentagens de alguns órgãos
viscerais, e suas respectivas interações entre sexo, ionóforo e/ou fonte de gordura.

Tabela 8. Pesos e percentagens médios dos órgãos viscerais de cordeiros alimentados com
diferentes fontes de gordura associadas à presença de monensina

Rúmen Retículo

M
0,608 a

F
0,534 b

Fonte de gordura*
RC
OS
GS
0,632 a
0,577 a
0,504 b

Omaso

0,108

0,082

0,098

0,105

0,081

0,089

0,101

67,39

Abomaso

0,182

0,173

0,199

0,169

0,163

0,188

0,166

27,08

b

16,39

Órgãos viscerais(kg)

Sexo*

a

0,620

b

0,494

0,416

0,440

0,434

0,491

0,451

0,459

22,67

Coração

0,136

0,125

0,134

0,134

0,123

0,134

0,127

22,68

0,250

b

21,07

0,419

b

17,44

0,326
a

0,348

b

0,534

a

0,293

0,490

a

0,249

b

0,370

a

0,399

b

0,528

a

0,652

Fígado

0,522

Pâncreas

0,045

0,036

0,050

0,038

0,032

0,036

0,045

51,80

Baço

0,057

0,050

0,060

0,056

0,045

0,060

0048

35,14

a

0,425

0,332

0,747

a

I. Grosso

a

0,770

a

14,09

0,800

a

0,707

a

CV %

I. Delgado

Pulmão

0,598

b

Ionóforo*
A
P
0,613
0,529

a

a

b

1,303

0,307

0,322

2,536

2,246

1,980

c

2,273

1,588

1,555

1,433 ab

1,428 b

Coração

0,426

0,461

0,433

Fígado

1,527

1,603

Pâcreas

0,146

Baço
SANGUE

SANGUE

18,51

0,272

0,378

65,73

2,318

2,465

24,00

1,854 a

1,375 a

1,768 b

27,30

0,442

0,455

0,405

0,482

25,42

1,667

1,567

1,463

1,564

1,567

16,92

0,133

0,165

0,131

0,123

0,108 b

0,171 a

56,96

0,178

0,184

0,189

0,182

0,173

0,180

0,183

37,66

4,122

3,934

4,00

4,445

3,635

4,016

4,040

12,64

1,111

1,371

1,370

0,307

a

b

1,336

b

0,995

1,076

Percentagens (%)

Omaso
I, Delgado
Grosso

I.

0,344

0,347
b

2,922

a

* letras diferentes significam médias diferentes pelo teste t a 5% de probabilidade; M = macho; F = fêmea; RC =
ração controle; OS = ração óleo de soja; GS = ração grão de soja; A = ausência de monensina ; P = presença de
monensina; OS= Óleo Soja; CV = coeficiente de variação I= intestino .

Os pesos de rúmen/retículo e pulmão foram maiores (P<0,05) para as dietas controle e
com óleo de soja. Esse comportamento advém dos maiores pesos corporais desses animais ao

abate. No caso do rúmen/retículo, é importante relatar uma tendência esperada de crescimento
na dieta controle, uma vez que, teoricamente, esse com

nente era responsável pela maior

parte da digestão da energia em relação às outras dietas que continham fonte de gordura.
O peso corporal também interferiu (p<0,05) nos pesos de rúmen/retículo, intestino
delgado e sangue comparando -se machos e fêmeas, sendo superiores os machos. A presença
de monensina nas dietas proporcionou menores pesos médios para pulmão, intestino delgado

e sangue.
Observa-se nas Tabelas 8, 9 e 10 que os animais dos tratamentos que proporcionaram
melhor desempenho, ou seja, que receberam dietas sem fonte de gordura e sem monensina,
obtiveram órgãos de demanda mais pesados, e que as percentagens de órgãos viscerais são

altamente influenciadas pelo desempenho do animal, pois para animais sem restrição
alimentar, os órgãos têm variações de peso proporcionalmente menor em relação ao peso

corporal; logo, ocorre elevação dos valores das percentagens, calculadas a partir do peso dos
animais.
Provavelmente houve mudança no local de digestão da energia com a elevação no teor
de extrato etéreo na ração, pois os animais da dieta controle tiveram maiores pesos e
percentagem de rúmen/retículo, sítio de digestão da energia. Já nos animais que receberam
dietas com inclusão de gordura, parte da energia adivinha dos lipídeos, que têm digestão
principal no intestino delgado ; logo, houve elevação no peso e percentagem desse órgão.
Ocorreram interações significativas entre ionóforo e sexo para as percentagens de
rúmen retículo, abomaso e pulmão (Tabela 9), e entre fonte de gordura e ionóforo para peso

de intestino delgado e percentagem de rúmen retículo (Tabela 10 ).

Tabela 9. Média das percentagens de rúmen retículo, abomaso e pulmão em função do
desdobramento da interação entre sexo e presença de ionóforo*
Variável(%)
Rúmen
Retículo

Abomaso

Ionóforo

Media

Sexo
Macho
Fêmea
Media

Ausência
1,870 Aa
1,773 Ba
1,822

78ppm
1,910 Aa
2,100 Aa
2,005

1,890
1,937
CV = 10,32

Macho
Fêmea
Media

0,598 Aa
0,546 Bb
0,572

0,548 Aa
0,752 Aa
0,650

0,573
0,650
CV = 28,54

Macho
1,163 Aa
0,838 Bb
1,00
Fêmea
1,032 Aa
1,085 Aa
1,059
Media
1,098
0,962
CV = 20,56
* letras diferentes, maiúscula na linha e minúsculas nas colunas significam médias diferentes pelo teste t a 5% de
probabilidade

Pulmão

Tabela 10. Peso de intestino delgado e percentagem de rúmen retículo de cordeiros cruza
Santa Inês x Texel em função de fonte de gordura e nível de monensina*
Fonte de gordura
Média
Ionóforo
RC
OS
GS
Ausência
0,549 Ab
0,771 Aa
0,920 Aa
0,747
I, Delgado (kg)
78ppm
0,691 Aa
0,644 Aa
0,620 Ba
0,651
Média
0,620
0,708
0,770
CV = 16,39
Rúmen retículo
Ausência
1,734 Ab
1,781 Aa
1,951 Aa
1,822
(%)
78ppm
2,258 Aa
1,950 Ba
1,808 Ba
2,005
Média
1,996
1,881
1,880
CV = 10,32
*letras diferentes, maiúscula na linha e minúsculas nas colunas significam médias diferentes pelo teste t a 5% de
probabilidade; CV = coeficiente de variação; ID = intestino delgado; RR= rúmen retículo.
Variável

Foi observado maior peso do intestino delgado quando se adicionou monensina na
dieta sem inclusão de gordura. Já nas dietas contendo monensina, a presença do grão de soja
proporcionou menor peso para o intestino delgado, fato que talvez se deva a uma menor
proteólise ruminal sobre efeito do aditivo, tendo essa proteína de ser digerida no abomaso e

intestino delgado, exigindo mais desses órgãos, o que provavelmente ocasionou uma
hipertrofia dos mesmos. A proteína vegetal verdadeira pode ter maior complexidade digestiva
em relação à proteína microbiana, dependendo da fonte (SANTOS, 2006).
Quanto à dieta grão de soja, com elevado teor de gordura, a redução na

biohidrogenação, causada pela monensina, pode ter elevado o aporte de ácidos graxos poliinsaturados para o intestino delgado, reduzindo os esforços desse órgão em digerir e absorver
lipídeos, levando ao seu meno r desenvolvimento.
Para o rúmen/retículo, na dieta sem fonte de gordura,

presença da monensina

proporcionou maior proporção desse compartimento digestório. Esse fato talvez esteja
relacionado a uma provável maior taxa de degradação dos alimentos n esses componentes em
função de uma otimização da ação microbiana com o uso do ionóforo, mas, nesse caso, sem a

presença de altas quantidades de gordura na dieta.
Na Tabela 11, são mostradas as médias de peso e percentagem dos depósitos de
gordura. Houve interação significativa entre fonte de gordura e sexo, para o peso de
mesentério (Tabela 12).

Tabela 11. Média dos pesos e percentagens de alguns depósitos de
em cordeiros
alimentados com dietas com óleo de soja associado à monensina sódica
Sexo*
Fonte de gordura*
Ionóforo*
CV (%)
Depósitos
corporais (kg)
M
F
RC
OS
GS
A
P
G, Pélvica
0,045 0,046
0,048
0,047
0,046
0,048
0,042
38,16
G, Rim
0,306 b 0,401 a
0,301
0,400
0,360
0,400 a
0,305 b
31,66
G, Omental
0,481 0,419
0,515
0,485
0,350
0,574 a
0,327 b
34,78
G,Coração
0,059 b 0,085 a
0,061
0,083
0,072
0,082
0,063
42,80
Percentagens (%)
Mesentério
0,958 0,993
0,823
1,081
1,021
0,980
0,970
26,97
G, Pélvica
0,142 0,164
0,129
0,152
0,179
0,145
0,162
45,19
G, Rim
0,945 b 1,402 a
0,886
1,284
1,351
1,183
1,164
37,89
G, Omental
1,22 b 1,620 a
1,49
1,56
1,212
1,651 a
1,190 b
30,27
G, Coração (%)
0,193 b 0,315 a
0,207
0,280
0,274
0,254
0,254
40,33
* letras diferentes significam médias diferentes pelo
t a 5% de probabilidade; M = macho; F +fêmea; RC =
ração controle; OS = ração óleo de soja; GS = ração grão de soja; A = ausência de monensina ; P = presença de
monensina ;1 -FV = fonte de variação.

Os machos apresentaram menores pesos e percentagens para gordura renal e do
coração em relação às fêmeas. Esse comportamento era esperado , uma vez que as fêmeas são
mais eficientes no metabolismo de lipídeos, em razão da precocidade de crescimento,

apresentam menor peso adulto e maior acúmulo de gordura, advindo da ação de seus
hormônios sexuais.
O maior desempenho dos animais que não receberam ionóf

influenciou

positivamente nos pesos das gorduras do rim e omental; na espessura de gordura subcutânea;

e na percentagem da gordura omental desses animais.
O peso do mesentério parece sofrer uma elevação quando se eleva

teor de extrato

etéreo na dieta (Tabela 12), porém , os dados aqui se tornam confusos, uma vez que a dieta
com inclusão de grão de soja, que continha maiores teores desse nutriente (Tabela1),

ocasionou baixo desempenho dos animais e, consequentemente, influenciou nos pesos do
mesentério. Como neste experimento foi mensurada a gordura mesentérica juntamente com o
“emanharado” de veias que compõe esse depósito, era esperado que animais que

apresentassem maior desempenho também apresentassem maior peso desse componente, uma
vez que animais mais pesados metabolizavam maior quantidade de nutrientes e dependiam de
veias mais espessas para o seu transporte. Nesse sentido se torna complicado prever a
tendência de crescimento do mesentério em relação ao teor de extrato etéreo na ração. É
importante relatar que os animais da dieta com grão de soja obtiveram menor valor numérico
no peso desse depósito, porém, quando observada a percentagem, que regula para o fator
peso, esse grupo apresentou valor intermediário.

Tabela 12. Peso médio do mesentério de cordeiros cruza Texel x Santa Inês em função do
desdobramento da interação entre sexo e fonte de gordura *
Fonte de gordura
Média
RC
OS
GS
Macho
0,339 Aa
0,317 Aa
0,261 Aa
0,306
Mesentério (kg)
Fêmea
0,204 Cb
0,351 Aa
0,275 Ba
0,276
Média
0,272
0,334
0,268
CV = 21,17
*letras diferentes, maiúscula na linha e minúsculas nas colunas significam médias diferentes pelo teste t a 5% de
probabilidade; CV = coeficiente de variação.
Variável

Sexo

Para as fêmeas ocorreu maior peso de mesentério com a
etéreo, proporcionado pelo uso de fonte de gordura na

ão no teor de extrato

Porém, entre as duas fontes

testadas, o uso de óleo de soja propiciou um peso maior para esse depósito. A interpretação
desses dados se torna confusa, uma vez que a dieta com grão de soja apresentou
numericamente maior teor de extrato etéreo (Tabela 1). Entretanto, a dieta com grão de soja
proporcionou baixo desempenho se comparado à dieta com óleo de soja, que pode ter
contribuído para o baixo peso do mesentério nesse grupo. No caso de se tratar de um
parâmetro relativo à gordura, foi possível detectar essa diferença, entre as fontes de gordura e

a dieta controle, apenas nas fêmeas, pelo fato de elas depositarem naturalmente mais gordura
que os machos. Apenas na dieta controle os machos apresentaram maior peso do mesentério
em relação às fêmeas, sendo que nas dietas com uso de

de gordura, não houve diferença

entre machos e fêmeas.

Conclusões
O uso de 2% de óleo de soja na dieta de cordeiros e cordeiras, cruza Texel x Santa
Inês, em fase de crescimento , não causou melhora no consumo, desempenho ou característica
de carcaça e não carcaça.
O grão de soja cru, utilizado a 15% em dietas de cordeiros e cordeiras, cruza Texel x
Santa Inês, foi prejudicial ao desempenho dos rendimentos de carcaça e cortes, porém , com
pouca atuação sobre o consumo de nutrientes ajustados ao peso vivo ou metabólico.
Não se recomenda o uso de monensina sódica a 78 ppm para cordeiros machos e
fêmeas, cruza Texel x Santa Inês, durante a fase de crescimento, para terminação em
confinamento, por causar depressão no consumo alimentar e, consequentemente, redução do
desempenho e características de carcaça e não carcaça, principalmente se associado ao uso de
grão de soja cru na dieta.
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