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O objetivo do presente experimento foi verificar o efeito da suplementa-
ção da cana-de-açúcar, cem diferentes proporções de nitrogênio e enxofre,
sobre a digestibilidade dos componentes da fibra da cana-de-açúcar. Foram
utilizados 18 carneiros adultos, alojados em gaiolas de metabolismo e arrea
dos cem sacolas apropriadas para coleta de fezes. O delineamento foi em blo
cos casualizados cem três tratamentos e seis repetições. Como fonte de ni
trogênio foi usada a uréia e como fonte de enxofre o sulfato de cálcio. Os
animais foram distribuídos nos seguintes tratamentos: A) cana-de-açúcar +
1,0% de uré.ía: B) cana-de-açúcar + 0,9% de uréia + 0,1% de sulfato de cai
cio e C) cana-de-açúcar + 0,8% de uréia + 0,2% de sulfato de cálcio. O ~
r íodo de adaptação foi de 21 dias e o período de coleta total de fezes foi
de sete dias. Todos os animais receberam o,~ éE farelo de algodão por ani-
mal,por dia e sal mineralizado à vontade. As misturas de uréia e sulfato
utilizadas proporcionaram relações de nitrogênio para enxofre (N:S) de apr~
ximadamente 33:1, 16:1 e 9:1, respectivamente para os tratamentus A, B e C.
A cana-de-açúcar utilizada apresentava-se cem 54,3% de F.D.N .. A utilização
do nível de 0,1% de sulfato de cálcio e consequentemente de uma relação N:S
de aproximadamente 16:1, tendeu a aumentar os coeficientes de gigestibili~
de da F.D.N. (47,69%) e F.D'..A. (36,19%) e aumentou significativamente( P <

0,05) a digestibilidade da celulose (45,57%) em relação ao tratamento sem
fonte de enxofre (39,95%). O coeficiente de digestibilidade da F.D.N.
(40,75%) do tratamento C foi significativamente inferior aos demais ( P <

0,05). A digestibilidade da hemicelulose e lignina não foram alteradas ( P
,> 0,05) em função dos tratamentos experimentais. PROCI -19 91 . O O C


