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Resumo

Foram testadas ra<;oesutiUzando diferentes niveis de substitui<;aode milho por

residuo de panificac;ao:Fora'm ublizados 16 oVinosmachos, sem ra<;adefinida,

com peso vivo medio inicial de 24,65 kg. 0 periodo experimental teve durac;ao

de 21 dias, sendo 14 dias para adaptac;aoe 7dias para coleta de amostras. 0

delineamento experimental foi inteiramente casualizado com quatro

tratamentos (substituic;ao de 20; 40; 60 e 80910 do milho por residuQ de

panificac;ao) e quatro repetic;~s. Nao foram observadas diferenc;as..
significativas entre os' tratamentos 'para os parametros: digestibilidade de
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materia seca, protelna bruta, materia organica, extrato etereo, energia bruta e

fibraem detergente neutro, ao nivel" de 5°1o de probabilidade pelo teste de

Tukey. 0 'reslduo de- panifica~ao pade ser utilizado em ate 80°/0 em

substitui~ao ao milho em ra~oes para ovinos em fase de termina~ao.

Termos para indexa~ao:digestibilidade, nutri~ao, ruminantes.

Abstract
The research aimed to test diets, using different levels of substitution of maize

by residue of bakery .. Were used 16 male sheep, mixed breed, with body

weight medium i,nitial of 24,65 kg. The experiment lasted 21 days, 14 days for

adaptation and 7 days to collect samples. The e~perimental design was

completely randomized with 4 treatments (replacement of 20, 40, 60 and

80.0°/0 maize by the residue of bakery), with 4 repetitions. There were no

significant differences between treatments for the parameters: digestibility of ..

dry matter, crude protein, organic matter, ether extract, crude energy; neutral

detergent fiber, to level of SOIa probability by the Tukey. test. The residue of

bread can be used in up to 80% in place of maize in rations for sheep in the

finishing phase.

Index terms: digestibility, nutrition, ruminants.

Introdu~ao
No semi-arido' brasileiro ainda predomina a criac;ao extensiva de

pequenos egrandes ruminantes, caracterizado pelos baixos Indices de

produtividade. Ademais, as condi~oes climaticas locais promovem expressiva

varia~ao na oferta de alimentos, com grande oferta de forragem no perlodo

das .chuvas e baixa disponibilidade no periodo de estiagem, implicando na

reduc;aodos niveis produtivos e reprodutivos dos animais.

Uma das tecnologia,s' indicadas para reduzir as conseqOencias da.

estiagem na atividade pecuaria eaumentar a produtividade do rebanho e a
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suplementac;ao alimentar dos animais durante este periodo, mediante 0

! fornecimento de volumosos (feno ou silagem) e de concentrados proteicos ou

energeticos. No entanto, 0 fornecimento de rac;ao concentrada para

ruminantes e uma pratica bastante eficiente do ponto de vista nutricional,

porem, eleva consideravelmente os custos de produc;ao, podendo chegar a

60%, (VILELA et aI., 1996 apud CARVALHO, 2004), tornando-se ne.cessario

buscar outras fontes alternativas para alimentac;ao animal.

Por outro lado, na America Latina, sao produzidos mais de 500 milhoes

de toneladas de subprodutos e resfduos agroindustriais, tendo 0 Brasil

contribufdo com 500/0 dessa produc;ao, ja .que as suas agroindustrias

representam mais de 30% da sua economia e compreende a maior parte dos

setores economicos onde 0 pafs detem. competitividade internacional,

destacando-se os segmentos de abate e preparo de carnes, fabricac;ao e refino

de ac;ucar, latidnios~ oleos vegetais, industrias de sucos, panificac;ao e

fabricac;ao de massas (ALVES et aI., 2007). Atualmente, muitos destes

resfduos estao sendo testados para diferentes especies animais, tanto pelo

aspecto nutricional quanto economico, visando reduzir os custos de produc;ao e.
melhorara produtividade, e, de forma indireta, reduzir os problemas

ambientais. Desta forma os mais diversos tipos de resfduos ou sUbprodutos.
agroindustriais, quando empregados de forma racional podem contribuir para

tanto, corno e 0 caso do resfduo da panificac;ao.

Os concentrados, 'geralmente, sao os alimentos mais caros no contexto

alimentar dos animais confinados para terminac;;ao, representando ate 70% do

custo da alimentac;ao consumida ao longo de todo 0 proce,sso. Logb, a

utilizac;ao de alimentos de baixo custo e que fornec;am os nutrientes requeridos
, .

pelos animais, ou seja, que nao influenciem negativamente 0 seu desempenho

produtivo surge como uma alternativa para a reduc;ao doscustos de produc;;:ao

de ovinos deslanados (BARROS et aI., 2003). Embora seja diflcil quantificar,

consideraveis quantidades de resfduos de panificac;ao estao disponfveis para

utilizac;ao na alimentac;ao animal, incluindo-:-se nestas as sobras de bolos,

restos de paes,biscoitos doces e salgados, produtos nab comercializados ou
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que ultrapassaram o.prazo de valida?e.,alE~m"das per~as por quebras, excesso
\ou falta de cozimento durante 0 processamento. Am~lisesrelatadas por Bath.et

al. (1999) classificaram' 0 residuo de panificac;;aocomo um afimento altamente

energetico e relativamente proteico.
Por ser um produto com elevado teores de extrato etereo, a sua

utilizac;;aopodera influenciar 0 consumo volunta"riodos animais, limitando a sua

participac;;aona formulac;;aode rac;;5es.Trabalhando com bufalos,Spers (1996)

fez referencia aos elevados teores de extra to etereo presentes no residuo de

panificac;;ao.Esseautor reportou ~ue quando 0 milho foi substituldo ppr re~lduo
de pariificac;;aonos niveis 66% e 10()0/0,ocorreu reduc;;aona medIa dlaria de

ganho de peso sugeri'ndo, assim,que 0 aumento de energia !1as rac;;oestenha

causado reduc;;aodo consumo dealimentos, e, conseqOentemente, dos ganhos
.de peso.

Todavia, alguns trabalhos tem mostrado eficiencia na substituic;~oparcial

do milho pelo residuo de panificac;;aovisando baixar os custos da alhnentac;;ao

de rebanhos (PASSINI et aI., 2001a), ja que estepossUi valor alimentar de

75% em relac;;aoao milho e outros cereais, alem de apresentar composic;;ao

quimica similar aos graos (GARCIA, 1998; PASSINI et aI., 2001b)~ GARCIAet

al. (1998) avaliando 0 desempenho de ovinos alimentados com reslduos de

panificac;;ao, relataram ganho de peso de 258g como nivel' de 33%, a

conversao alimentar de 3,89 e a digestibilidade da MSde 69,28%.
Assim, a utilizac;aode residuos agro~industriais em "especial0 residuo de

" ,

panificac;;aosurge comouma alternativa para reduzir os custos de produc;;ao

animal, alem de contribuir para reduc;;aodos impactos ambientais. Desta forma

esta pesquisa foi conduzida com 0 objetivo de avaliar 0 valor nutritivo da dieta

de ovinos alimentados com rac;;5escontendo quatro niveis d~ substituic;;aodo

niilho pelo reslduode panificac;;ao.

Materia I e Metodos'

A pesquisa foi realizada no periodo de 21 de maio a 11 de junho de

2005, no Setor de Digestibilidade do Departamento de Zootecnia (DZ) do
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Centro de Ciencias'Agrarias (CCA) da Universidade Federal do Ceara (UFC),'em
Fortaleza-CE.

Foram utilizados 16 ovinos machos, caudectomizados, sem rac;;adefinida,

com peso. medio inicial de 24,65 kg. Os' animais foram, tratados com

vermifugos e colocados em· gaiolas . individuais de metabolismo de
I .

digestibilidade. Todos os animais foram equipados com sacolas para coleta
tota I de fezes.

o delineamento experimental foi inteiramente casualizado com quatro

tratamentos e quatro repetic;;oes.Os tratamentos consistiram de ,C1uatroniveis

de substitulc;;aodo milho pelo residuo de panificac;;ao(20; 40; 60 e 80%, com

base na materia seca). As rac;;5esexperimentais foram compos~s de 50% de

concentradQ, ajustados de modo a atender as recomendac;;oesdo NRC(1985)

para urn ganho de peso medio diario de 2,00g e 50% de volumoso, concstituido
de fenD de capim-elefante (Pennisetum purpureum cv. Mineiro), cortado aos

80 dias de idade. A composic;;aocentesimal das ra-c;;oesexperimentais encontra-

se na Tabela 1 e ascomposic;;oesquimicQ-bromatol6gicas do .feno, do residuo
qe panificac;;aoe das rac;;oesexperimentais na Tabela 2.

Os alimentos (feno' e concentrado)' forammisturados por ocasiao do,

fornecimerito, duas vezes ao dia ((\s 8:00 e as 16:00 h). As sobras, rnantidas

em torno de 10,0% do alimento fornecido, eram coletadas imediatamente

antes de cada urn dos fornecimentos.As amostras doalimento fornecidoe das

sobras cpletadas durante ossete dias perfizeram amostras compostas de'

400,0 g por unidadeexperimental.

As sacolas 'para coleta de fezes eram esvaziadas duas vezes ao dia.

Apos cada coleta, as fezes dos animais f6ram quantificadas e aliquotas diari~s

de 10% foram acondicionadas emsacos e armazenadas em congeladora -5°C

para posterior realizac;;aodas analises laboratoriais.
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Tabela 1. Composi<;aocentesimal das, ra<;oes e~perimentais, com niveis crescentes de
substituj@o do milho pela' residuo de panificasao (RP).

Niveis de substitui<;ijo 'do milho peJoRP (%)
20 40 60 80

50,0 50,0 50,0 50,0
13,32 9,99 6,66 . 3,33

3,33 6,66 9,99 1:3,32

28,57 28,58 28,59 28,58

4,00 4,00 4,00 4,00

0,78 0,77 0,76 0,74

Feno de capim-elefante
Milho

Residuode panifica<;ao

Farelo de soja

Fosfato bicalcico
Total

0,03
100,00

. .

Tabela 2. Composi<;ao quimico-bromatol6gica do fenD, do residuo de panifica<;ao e das
rasOes experimentais.· ,

Variaveis Feno
Residuo de Ra<;oesexperimentais*
panificac;ao

-~~---

20% 40% 60% 80%

Materia Seca (%) ·90,57 94,36 88,60 88,80 89',24 89,60

Materia orga,ica (%) 79,40 92,37 80,66 80,84 81,27 81,61'

Proteina bruta (%) 3,49 9,87 16,05 16,08 16,11 16,13.
,;.

Fibra bruta (%) 34,77 0,74 16,79 16,75 16,72 16,68

Teor deNDT (%) 76,87 77,50 78,14 78,75

Extrato etereo (%) 4,14 17,69 3,26 3,70 4,15 4,60

Materia mineral (%) 11,17 1,99 7,94 7,96 '7,97 7,99
Energia bruta 4,07 4,61 3,07 3,1 3,13 3,15(kcaljkg)

*Niveis (%) d~ substitui<;ao do milho por residua de panifica.<;ao(RP).

As amllises quimico-bromatologicas foram realizadas no Laboratorio de

Nutric;;aoAnimal do Departamento de Zootecnia da UFC.Os teores de materia

seca (MS), materia mineral, proteina bruta (PB), extrato etereo e f1bra em

detergente neutro, e a energia brutq foram determinados segundo

metodologias descritas em Silva (1990). Foram avaliados os coeficientes de

digestibilidade. aparente da MS, da' materia organica, da PB, da fibra em

detergente neutro e doextrato etereo, alem da energia digestivel das dietas.·

Tambem foi determinado 0 consumo de MS das dietas em quilograma .por
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ovino/dia, em porcentagem do peso vivo e em gramas por unidadede

tamanhometab6lico.

o experimento teve durac;;aode 21 dias, sendo 14 para adaptac;;aodos

animais as dietas, as gaiolas e as sacolas, e sete dias de periodo de coleta. Os,

dados foram analisados atraves da analise de variancia e teste de comparac;ao

entre mediasl,utilizando-se 0 teste de Tukey, ao nivel de 5% de probabilidade,

utilizando-se 0 programa estatlstico SAS(SAS INSTITUTI;, 2000).

Resultados e Discussao
as animais atingiram peso final medio (P > 0,05) de'29,12 kg~ 24,50 kg~.

24,00 kg e 27j30 kg para os niveis de substituic;aode 20, 40, 60 e 800;0do

milho pelo residuo de panificac;ao, respectivamente. 0 consumo de MS
(expresso em kg/an/dia, % do peso vivo e 9 de MS/kg de PV°,75)nao

apresentou diferenc;as significativas (P>O,05) entre os diferente niveis de

residuos panificac;aoutilizados (Tabela 3).

Tab~la 3. Consumo de materia seca por ovinos alimentados com ra<;oes contendo
guatro niveis de substituisao do milho pelo residuo de panificasao (RP).

Consumo de Niveis de substitui<;ao do milho pelo RP (%)
materia seca 20 40 .• 60 SO--------
Kg/animal x dia l,15a l,14a l,osa l,lSa 9,96
% do peso vivo 3,95a 4,65a 4,soa 4,30a 19,20
gjUTM* 91,67a 103,52a 99,60a 98,80a 13,50
- Medias na .mesma Iinha seguidas de letras distintas diferem (P < 0,05), pelo teste de
Tukey. .
*g/UTM = gramas por Unidade de Tamanho MetaboHco (g/kgO,75).

a elevado consumo foi resultante alta aceitabilidadedas rac;oespelos

animais. 0 consumo voluntario e uma dos principais indicadores da qualidade

de urn alimef"!to (WALLACE,1965). Geralmente, altos consumos implicam em

maiores ganhos de peso por animal, desde que 'nao afetem 0 seu estado

sanitario. passini et al. (2001a)estude;trama inclusao do residuo de panificac;ao

na dieta de novilhos da rac;aho\andesasubstituindo 0 mUhona ordem de 10%,

20% e 30% e nao encontraram diferenc;a significativa no desempenho,

consumode MS e conversao atimentar dos animais. De modo semelhante,
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Combs et al. (1964) e Peo (1965) observaram uma maior ingestao de MS em

rac;oes contendo residuo de panificac;ao, em relac;ao as forrriuladas com

ingredientes tradicionais, Quando substitufram soro de leite da dietade leitoes

pelo reslduo de panificac;ao. Tambem, McConnell & Williams Junior (1966),

trabalhando com suinos em fase de cria, utilizando 10%. de reslduo de

panificac;ao obtiveramos rnesmos resultados. Vieira et at. (2008) avaliaram a

inclusao de 60% de residuo de padaria ou de 30% de residuo de padaria +
30% de milho mOldo ao fenD de Tifton na alimentac;ao de ovinos deslanados.

Houve melhora significativa na' digestibilidade da MS Quando se adicionou

concentrado (milho ou residuo de padaria) as dietas dos animais, Quando

comparado ao grupo cuja unica fonte alimentar, foi 0 feno., Ainclusao de
J

reslduos de padaria, associada ou nao ao milho, implicou ,em reduc;ao

significativa nos coeficientes de digestibilidade da PB das dietas. 0 consumo de

MS e de PB foram semelhantes em todos os trgtamentos. as resultados

indicaram a possibilidade do uso de reslduo seco de padaria como alimento

alternativo para ovinos, mediante a adic;ao de fonte suplementarge protelna.

Contudo, Charnpe & Church (1980) reportaram aumentoda digestibilidade de

todos os componentes da' dieta com a adic;ao de 20 ou 40% de' residuos de

panificac;ao (P<O,05), havendo inclusive urn acrescimb marcante sobre a

digestibilidade do extrato etereo.

Os dados referentes' ao consumo de MS, em porcentagem de peso vivo,

obtidos neste experimento foram superiores aos descritos por Villela et al.

,(1996), apud Carvalbo (2004) Que encontraram valores entre 2,8 e 3,0% para

consumo de MS,emovinos alimentados com inclusao nas dietas de ate 30%

de caroc;o de algodao como fonte energetica. Vale destacar Que neste

experimento, oteor de extrato etereo das dietas aumentou gradativamente

com 'os nlveis crescentes de substituic;ao do milho pelo residuo de panificac;ao,

porem, nao foi observada diferenc;a significativa (P > 0,05) entre tratamentos

em relac;ao ao consumo de MS. Embora, 0 mais alto nlvel desubstituic;ao do

milho pelo reslduo de panificac;ao ter superado em 41,10% 0 teor de extrato

etereo em relac;aoao menor nivel,este ficou dentro do limite critico de gordura
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nadieta, que e de 5,0% com base na MS (PALMQUIST, 1994; RODRIGU~S,
2000). Diferenciando dos resultados observados por Milton & Brandt (1993),

que, apos trabalhar com garrotes em fase de termina«;ao, utiHzandodietas com

inclusao de 15% e 30% {ie residuo de panifica«;aoseco em substitui«;ao ao
, . ~

rtIi1ho, rep~rtaram que 0 maior nivel de substitui«;ao implicou numdecrescimo

de 6,5% na Vingestaode MS em rela«;aoao tratamento controle, causado pelo

aumento do tear de gordura da dieta.

o aumento dos niveisde substitui«;ao do milho pelo re~iduo de

panificac;ao na dieta dos ovinos nao promoveu altera«;oes (P>0,05) no'

coeficiente de. digestibilidade aparente da MS, da PB, do extrato etereo, da

FDN,da energia bruta e materia organica .(Tabela4).

Tabela 4. Digestibilidade aparente da materia se.ca e dos nutrientes de ra<;;oescom
guatro niveis desubstituic;ao do milho pelo residuo de panificac;ao(RP)

Niveis de substitui<;ao do milho pelo RP
Variaveis (oro)' CV (%)

20 40 60 80
Materia seca 61,17a 58,93a 56,02a 60,02a 3,98
.Proteina bruta 72,50a 72,80a 71,77a 71,75a 2,11
.Extrato etereo 50,61a 50,9;3a 49,27a 53,89a 5,45
Fibra em detergente neutro 30,24a 30,94a 31,51 a 32,71a 3,01
Energia bruta 62,10a 59,68a 59,soa 60,15a 2,93
Materia organica 70,86a 70,93a 69,01 a 72,30a 2,20
- Mediasna mesmalinhaseguidasde tetrasdistintas,diferem (P<O,05), peloteste deTukey

Possivelmente, 0 aumento naqupntidade de extrato etereo, emfun«;ao

da adic;aode niveis crescentes do residuo de panificac;ao,poderia ter envolvido .
as, particulas .do alimento,' dificultando a ac;ao.c:tas bacteriasj impedindo

incrementos na digestibilidade das d1ferentesfrac;5esda dieta,notadamente da

fibra em'detergente neutro (DAHIA et a1" 1990). Comportamento 'semelhante

foi observado por Passini et, al. (2001a,b) e Morenz et al. (2009) quando

avaliarama substituicao de milho por residuo de panificacao na alimentac;;aode

novilhbs e ovinos, respectivamente. No entanto, v<i!loresencontrados para

digestibUidade da MS nesta pesquisa' foram inferioresaos encontrados por~ . . .

Garcia (1998) quando utilizou residuo de panifica«;ao na dieta de ovinos,

encontrando valores entre 67,9%,e 72,28%.
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De acordo com os resultados, pode-se inferir. que a' inclusao de residuo·

de panificac;aoem substituic;aoao mi~ho, nao afetou 0 consumo voluntario de

MS, nem a digestibilidade dos nutrierites.· Todavia, apesar do potencial do

residuo de panificac;aopara alimentac;aode ruminantes, a composic;aoquhnico-
bromatol6gica deste subproduto e bastante variavel, podendo, em muitos

casos, refletir negativamente desempenho animal.

Conclusoes
A inclusao do residuo de panificac;ao, em substituic;ao ao milho,' nao

afetou 0 consumo voluntario ,de materia seca, nem a digestibilidade dos
. .

nutrientes, porem a digestibilidade da materia seca apresentou uma tendencia

de reduc;aocom 0 nivel de substituic;aode ~o%.
o residuo depanificac;ao pode substituir em ate 80,0% 0 t'nilho na rac;ao

para ovinos em fas~ de terminac;ao, sendo a relac;aovolumoso:concentrado na

dieta de 50: 50.'
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