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RESUMO 

 

Objetivou-se avaliar a substituição do milho pelo coco Babaçu (Orbignya speciosa) integral 

como fonte energética em dietas de vacas lactantes. O ensaio experimental foi conduzido no 

Setor de Bovinocultura Leiteira, da Universidade Federal Rural da Amazônia, Campus de 

Parauapebas. Foram utilizadas cinco vacas multíparas mestiças Holandês × Zebu com médias 

de peso de 550±47,6 kg e 80 dias de lactação ao início do ensaio experimental, arranjadas em 

quadrado latino 5 × 5, com 21 dias em cada período (14 dias de adaptação dos animais e sete 

de coleta dos dados). Os tratamentos foram constituídos de cinco níveis de substituição do 

milho pelo coco Babaçu integral no suplemento (0, 20, 40, 60 e 80%) com base na matéria 

seca (MS). Os animais receberam suplementação à vontade em cochos individuais duas vezes 

ao dia e eram mantidos em regime de pastejo em área formada com Panicum maximum cv. 

Mombaça. Os consumos de MS total e de fibra em detergente neutro em kg/dia não foram 

influenciados (p>0,05) pelos tratamentos. Os consumos de MS do suplemento, extrato etéreo, 

proteína bruta, carboidratos não-fibrosos e de nutrientes digestíveis totais (p<0,05) reduziram 

linearmente, enquanto o consumo de MS de pasto aumentou linearmente (p<0,05) com a 

substituição do milho pelo coco Babaçu. As digestibilidades da MS, extrato etéreo, 

carboidratos não fibrosos e percentual de nutrientes digestíveis totais decresceram linearmente 

(p<0,05). A produção de leite diária e produção corrigida para 4% de gordura diminuíram 

linearmente (p<0,05), da mesma forma, que os teores de proteína, lactose, extrato seco 

desengordurado e caseína (p<0,05) quando o Babaçu integral foi usado como substituto do 

milho. O coco Babaçu integral em dietas de vacas leiteiras mantidas a pasto diminui a 

qualidade nutricional do suplemento, reduz o desempenho dos animais e a digestibilidade dos 

nutrientes. 

 

Palavras chave: Alimentação de ruminantes, concentrado, leite a pasto. 



 

ABSTRACT 

 

The objective of this study was to evaluate the replacement of corn by whole Babassu 

(Orbignya speciosa) coconut as an energy source in diets of lactating cows. The experimental 

trial was conducted at the Dairy Cattle sector of the Federal Rural University of Amazonia, 

Parauapebas Campus. There were used five Holstein × Zebu crossbred cows with average 

weight of 550 ± 47.6 kg and 80 days of lactation at the beginning of the experimental trial, 

arranged in a 5 × 5 Latin square, with 21 days in each period (14 days of animal adaptation 

and seven days of data collection). The treatments consisted of five substitution levels of corn 

by whole Babassu coconut in the supplement (0, 20, 40, 60 and 80%) based on dry matter 

(DM). The animals received supplementation in individual troughs twice a day and were kept 

under grazing in an area formed with Panicum maximum cv. Mombasa. Total DM and neutral 

detergent fiber intake in kg/day were not influenced (p>0.05) by the treatments. Supplement 

DM intake, ether extract, crude protein, non-fibrous carbohydrates and total digestible 

nutrients (p<0.05) decreased linearly, while pasture DM intake increased linearly (p<0.05) as 

corn was replaced by whole Babassu coconut. Digestibility of DM, ether extract, non-fibrous 

carbohydrates and percentage of total digestible nutrients decreased linearly (p<0.05). Daily 

milk yield and 4% fat corrected yield decreased linearly (p<0.05), as did protein, lactose, 

defatted dry extract and casein (p<0.05) when whole Babassu coconut was used as a 

substitute for corn. Whole Babassu coconut in diets of dairy cows kept on pasture decreases 

the intake of supplements due to its compromised nutritional quality, which reduces the 

animal’s performance and the digestibility of dietary constituents. 

 

Key words: Concentrated, milk from pasture, ruminants feeding. 
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1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

1.1 Produção de leite à pasto 

 

 No Brasil devido aos fatores edafoclimáticos e custo de produção mais reduzido 

(quando os valores da terra não são limitantes à produção), os sistemas de produção de leite 

de diversas regiões do país são predominantemente mantidos à pasto. Entretanto, esses 

sistemas demandam estratégias para amenizar a sazonalidade na produção de forragem em 

algumas épocas ano, em consequência das variações climáticas, independentemente da 

localização geográfica (BONOMO et al., 2011). 

 A produção de alimento volumoso, em quantidade e qualidade adequadas para suprir as 

exigências de vacas leiteiras durante o ano é um dos fatores limitantes para a obtenção de 

índices de eficiência satisfatórios nesses sistemas, uma vez que o uso de suplementação 

concentrada apesar de manter ou elevar a produtividade, consequentemente, também aumenta 

o custo da alimentação, tanto na época das águas, como da seca, o que acaba por influenciar 

diretamente na rentabilidade e eficiência de produção do sistema (SIGNORETTI, 2017).  

 A alimentação é o elemento de maior impacto no custo de produção da atividade. Sendo 

assim, a utilização de pastagens ainda é a alternativa mais viável para reduzir os custos de 

produção de leite, por possibilitar o menor uso de concentrados no arraçoamento. Apesar dos 

entraves, o potencial destes sistemas é incontestável, por isso, existe uma grande busca por 

informações, na tentativa de superar as adversidades, visando principalmente atender as 

necessidades nutricionais dos animais e sustentar a produção leiteira continua ao longo de 

todo o ano (SILVA, 2010). 

 Nesse contexto, a aplicação de técnicas de manejo destinadas à manutenção das 

características responsáveis pelo cultivo de pastagem em quantidade e qualidade 

suficientemente capazes de atender as exigências nutricionais do rebanho faz-se necessária ao 

longo do ano (PEREIRA et al., 2011). Dentre as principais utilizadas na produção de leite à 

pasto pode-se citar a adubação e a irrigação das pastagens, associadas da utilização de pastejo 

rotativo, que permite taxa de lotação mais elevadas e maior eficiência do uso da pastagem (LE 

GAL; BERNARD; MOULIN, 2013). Essas estratégias possibilitam melhores condições de 

oferta de alimento forrageiro por maior período de tempo, amenizando os problemas da 

sazonalidade. Entretanto, apesar disso, objetivando a maximização da produção leiteira em 

determinados estádios de lactação ou para obter produções diárias de indivíduos de elevado 

potencial leiteiro, a pastagem por si só não consegue suprir a demanda nutricional individual 



4 

de animais, principalmente quando estes são mais produtivos (SILVA et al., 2015), sendo 

necessário o aporte suplementar de nutrientes, quando são limitantes à produção (RIBEIRO 

FILHO et al., 2007). 

 A principal forma se suprir a baixa oferta de nutrientes pela pastagem aos animais é pela 

suplementação concentrada, prática bastante eficiente do ponto de vista nutricional, porém, 

eleva os custos de produção, podendo chegar a 60%, dependendo da região, devido a 

flutuação nos preços dos alimentos tradicionais utilizados no arraçoamento dos animais 

(SILVA et al., 2017; VOLTOLINI et al., 2010).  

 A utilização de concentrados como suplemento alimentar, dependendo das condições do 

pasto, tem por objetivo aumentar a ingestão de matéria seca pelos animais, possibilitando 

incremento no consumo total de nutrientes e consequentemente, impactando positivamente no 

desempenho. A amplitude dessa resposta irá depender da quantidade de suplemento 

fornecido, do tipo de concentrado utilizado e da interação com os fatores relacionados ao 

consumo de pastagem (ROCA-FERNANDEZ, 2014). Além de elevar o teor energético da 

dieta, a suplementação concentrada oferece uma maior facilidade no manuseio, transporte e 

armazenamento. Entretanto, a viabilidade econômica de sua utilização está condicionada à 

resposta produtiva desejada, disponibilidade, custos de obtenção e aos preços relativos de 

comercialização do leite (CARVALHO et al., 2010). 

 Nesse contexto, é necessário a aplicação de estratégias para maximizar o 

aproveitamento do suplemento e o consumo da forragem pastejada, pois a combinação destes 

dois fatores está associada à melhoria dos índices produtivos, quando realizada obedecendo a 

correta relação no fornecimento, uma vez que a administração excessiva de suplementos pode 

levar à depressão do consumo de forragem, sem que ocorram vantagens no consumo total de 

nutrientes, induzindo a efeitos negativos no desempenho animal (AULDIST et al., 2013) e 

reduzindo a margem de lucro da propriedade. Animais que consomem grandes quantidades de 

concentrado acabam diminuindo seu consumo de forragem (BARGO et al., 2003), fato 

atribuído a efeito substitutivo de um alimento em relação ao outro, devido principalmente, ao 

limite fisiológico em que ocorre o atendimento de suas exigências nutricionais provocando 

saciedade. 

 A busca por fontes alimentares alternativas, de menor custo, como resíduos de colheita 

e coprodutos da agroindústria tem se acentuado, tendo como foco o aumento da eficiência 

econômica e produtiva da pecuária leiteira, por se tratar de uma atividade de elevado custo, o 

que leva os produtores cada vez mais a buscar estratégias de alimentação voltadas à utilização 

racional de todos os recursos disponíveis e principalmente, a aumentar a lucratividade do 
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sistema. Diante do exposto, uma das alternativas que já vem sendo utilizada (ALVES et al., 

2015; AMPAPON; WANAPAT; KANG, 2016; MELLER et al., 2015; OLIVEIRA et al., 

2015), mas que ainda possui um grande potencial de exploração é a suplementação do 

rebanho leiteiro utilizando fontes alimentares de expressão regional e de baixo custo. 

 

1.3 Utilização de lipídios como suplemento na nutrição de ruminantes 

 

 O uso de lipídios na formulação de rações destinadas à vacas em lactação tem recebido 

grande enfoque nos últimos anos, principalmente devido ao aumento na produtividade das 

vacas acompanhada da suas elevadas demandas energéticas (LIMA et al., 2011; SANTOS et 

al., 2009). 

 A dieta basal ofertada a vacas leiteiras geralmente, contém de 2% a 3% de gordura bruta 

com base na matéria seca oriundas de fontes vegetais (principalmente de grãos, forragens, 

sementes oleaginosas e/ou coprodutos da agroindústria) (MARTINELE et al., 2008). A 

utilização de lipídios na formulação de suplementos pode ser utilizada como ferramenta 

destinada a aumentar a concentração de energia das dietas por serem constituídos de grande 

proporção de ácidos graxos, os quais possuem 2,25 vezes mais energia quando comparados 

aos carboidratos, sendo desse modo, considerados fontes energéticas concentradas disponíveis 

a serem utilizadas pelo metabolismo animal (SILVA et al., 2007).  

 Além de possibilitar o incremento energético da dieta, eficiência alimentar e 

consequente melhoria no desempenho dos animais que depositam grande quantidade de 

gordura em seus produtos, a utilização de alimentos lipídicos na nutrição de animais de 

produção pode contribuir positivamente para algumas funções orgânicas como a ampliação da 

eficiência de absorção de vitaminas lipossolúveis e o fornecimento de ácidos graxos 

essenciais importantes para membranas de tecidos desses animais (PALMQUIST; MATTOS, 

2011). 

 No que concerne à nutrição de vacas leiteiras, o melhoramento genético dos rebanhos 

elevou o potencial produtivo e consequente, a demanda alimentar por energia. Frente a esse 

cenário, os produtores veem-se obrigados a suplementar os animais com alimentos que 

atendam suas necessidades nutricionais (ARANHA et al., 2018). Os concentrados são 

alimentos com maior densidade energética quando comparados às forragens, contudo, o 

fornecimento de fibra adequada ainda se faz necessário para a manutenção das funções 

ruminais e consequentemente, desempenho produtivo dos animais. Devido a esse fator, a 
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utilização de concentrados em dietas de ruminantes precisa ser controlada a fim de evitar 

distúrbios metabólicos (BRANCO et al., 2010).  

 O fornecimento de altos níveis de gordura suplementar para vacas leiteiras (mais de 8-

9% da gordura total na dieta) pode resultar em efeitos prejudiciais ao ambiente ruminal e, com 

relação à produção leiteira, os principais impactos estão associados à redução na concentração 

de gordura e/ou proteína no leite (SCHROEDER et al., 2004). A inclusão de grandes 

quantidades de concentrados em dieta de animais ruminantes impacta diretamente no 

consumo de matéria seca, podendo reduzir o pH ruminal, alterar a digestibilidade da fibra e 

proporção de acetato/propionato, além, de aumentar da possibilidade de ocorrência de acidose 

ruminal e diminuição da concentração de gordura do leite (HILLS et al., 2015).  

 Entretanto, a suplementação com lipídios quando realizada dentro dos limites 

fisiológicos dos animais pode apresentar resultados de desempenho produtivo e composição 

do leite positivos, sendo estes diretamente dependentes da dieta basal, do estágio de lactação, 

do balanço energético, da composição e quantidade da fonte de gordura utilizada na 

alimentação das vacas lactantes (NRC, 2001). Sendo assim, os resultados apresentados por 

Kargar et al. (2012) ao avaliarem o desempenho de vacas em lactação alimentadas com óleo 

de palma hidrogenado e óleo vegetal reciclado observaram que a inclusão de óleo em baixa 

relação Volumoso:Concentrado em dietas à base de feno de alfafa, não apresentou efeitos 

prejudiciais na digestibilidade de nutrientes, mas aumentou as respostas produtivas tão bem 

como, melhorou o perfil de ácidos graxos, sem induzir redução da gordura do leite dos 

animais.  

 Da mesma forma, Bayat et al. (2017) em estudo testando quatro suplementos lipídicos 

variando em comprimento de cadeia ou grau de insaturação, examinaram seus efeitos sobre a 

produção e composição do leite de vacas leiteiras alimentadas com uma dieta à base de 

silagem de capim. Estes autores verificaram que a suplementação com óleos vegetais reduziu 

os teores de ácidos graxos saturados e aumentam a proporção de ácidos graxos insaturados e 

totais ácido linoleico conjugado (CLA) no leite, sem interferir na digestibilidade, fermentação 

ruminal, quantidade microbiana no rúmen ou produção de leite dos animais avaliados. 
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1.4 Efeitos da inclusão de lipídios em dietas 

 

1.3.1 Consumo 

 

 Os lipídios, quando comparados aos demais nutrientes, não costumam estar presentes 

em grandes quantidades em dietas para ruminantes. Medeiros, Albertini e Marino (2015) 

destacam que os animais ruminantes tiveram sua evolução biológica atrelada ao consumo de 

forragens, que naturalmente têm valores baixos desse elemento, próximos a 3% da matéria 

seca. Dessa forma, esse nutriente ainda tem sua utilização limitada nas dietas, não devendo 

exceder os 7% do total de matéria seca consumida (PALMQUIST; JENKINS, 1980). 

 A principal razão para essa restrição seria a ação negativa da gordura na fermentação e 

degradabilidade da fibra no rúmen. Atualmente, são aceitas duas hipóteses de caráter não 

excludente a fim de elucidar a influência do consumo de lipídios na fermentação ruminal. A 

primeira delas leva em consideração o caráter químico dos lipídios, especialmente dos que se 

apresentam na forma insaturada, devido à toxicidade da presença de altas concentrações de 

ácidos graxos que se incorporam às membranas das bactérias ruminais alterando seu caráter 

fluido e permeabilidade. A segunda teoria, ressaltam os aspectos físicos atribuídos à 

capacidade adsortiva dos ácidos graxos insaturados que tem como efeito o recobrimento das 

partículas de alimento a serem degradados, dificultando a adesão dos microrganismos 

ruminais, subsequente formação de biofilme, degradação e metabolismo do alimento 

(KOZLOSKI, 2016). Possivelmente, os resultados obtidos por Palmquist e Mattos (2011) 

onde observaram redução no consumo quando as vacas foram suplementadas a níveis acima 

de 5% da matéria seca de lipídeos podem estar atrelados a esses fatores, tanto por mecanismos 

regulatórios que controlam a ingestão de alimentos, quanto pela capacidade limitada dos 

ruminantes de oxidar ácidos graxos. 

   

 1.3.2 Desempenho animal 

 

 A ingestão de matéria seca é o fator predominante que atua no desempenho animal, 

influenciando na quantidade total de nutrientes que o animal recebe para utilizar em suas 

atividades metabólicas, mantença, crescimento e produtivas (ARRIGONI et al., 2013). 

 No processo de tomada de decisão a respeito da escolha de alimentos a serem incluídos 

nas dietas de animais de alta produção, devem ser tomadas precauções a respeito dos níveis de 

inclusão/substituição, efeitos tóxicos ou antinutricionais apresentados pelos alimentos e, dos 
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seus possíveis impactos tanto positivos, quanto negativos no desempenho animal. Esta 

avaliação deve ser mais minuciosa quando se planeja utilizar novos ingredientes na 

formulação das dietas, principalmente no que diz respeito à variabilidade na composição 

química, possibilidade de serem utilizados na alimentação animal como alternativas à 

alimentos mais onerosos e/ou que disputem de alguma forma com a alimentação humana 

(LASCANO; CÁRDENAS, 2010). 

 Quando se trata de vacas leiteiras, dentre os vários, um dos principais efeitos é a 

variação na composição da gordura do leite devido à redução do teor de ácidos graxos de 

cadeia média e elevação do teor de ácidos graxos de cadeia longa (TOLENTINO et al., 2015). 

Palmquist e Mattos (2011) sugerem que a inclusão de níveis entre 8% a 10% de gordura 

dietética proporciona boa resposta dos animais em confinamento em regiões com 

temperaturas mais elevadas, pois a suplementação aumenta a ingestão de energia. Entretanto, 

a resposta produtiva de vacas leiteiras à suplementação com fontes lipídicas é bastante 

variável, verificando reduções de 4,4 a incrementos de 9,6 kg de leite/dia. Essa considerável 

variação pode ser atribuída aos diferentes estados fisiológicos das vacas, ao tipo de volumoso 

da dieta basal, à quantidade total de energia consumida pelo animal sob suplementação e à 

quantidade e composição da fontes lipídicas utilizadas (QUINTERO; DUQUE; NOGUERA, 

2011). 

 

1.5 O Babaçu (Orbignya speciosa (Mart.) Barb. Rodr.) (Arecaceae, Palmae)  

 

 Babaçu é o nome popular dado às palmeiras oleaginosas pertencentes à família 

Arecaceae e integrantes dos gêneros Orbignya, respectivamente. Essas palmeiras incluem 

espécies predominantemente nativas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil 

abrangendo entre 13 e 18 milhões de hectares e formando extensas florestas de maior 

incidência nos estados do Pará, Maranhão, Piauí, Tocantins e Goiás, mas também podendo ser 

encontradas nos estados do Amazonas, Mato Grosso, Rondônia, Ceará, Bahia e Minas Gerais 

(ALMEIDA et al., 2014). 

 O fruto do Babaçu é um coco de aproximadamente 8 a 15 cm de comprimento e 5 a 7 

cm de largura, em formato oblongo-elipsóide liso, pesando de 90 a 280 gramas (SOLER; 

VITALI; MUTO, 2007a). A composição estrutural do fruto proporciona quatro partes 

possíveis de utilização: epicarpo (11%), mesocarpo (23%), endocarpo (59%) e amêndoa (7%) 

(EMBRAPA, 1984; PARENTE et al., 2017).  
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 O fruto apresenta partes com características e composição nutricionais tais como, 

epicarpo com alta concentração de carboidratos, maior partes sendo fibrosos (59%) e o 

mesocarpo com grande quantidade de amido (54%). Por meio do beneficiamento integral do 

fruto pela indústria, extrai-se óleo apresentando um total de ácidos graxos saturados entre 78 e 

82% e o total de ácidos graxos insaturados na faixa de 17 a 20% que promovem boa 

estabilidade oxidativa ao óleo que é rico em ácido láurico (C12:0) (FERRARI; SOLER, 

2015). 

 A extração do Babaçu possui a cadeia produtiva com maior representatividade no 

extrativismo vegetal brasileiro com produção total do fruto estimada de 776,142 

toneladas/ano (PEVS, 2017). Por meio da agricultura de subsistência, a palmeira do Babaçu é 

integralmente aproveitada por parte das famílias que sobrevivem da exploração extrativista 

dessa cultura. Atualmente, o principal emprego pela indústria do Babaçu consiste na produção 

de óleo a partir das amêndoas, utilizado na indústria cosmética, alimentícia, produção de 

sabão de coco, detergentes e lubrificantes (MARTINS; BOYLAN; FERNANDES, 2012). As 

demais partes do fruto apresentam perspectivas para a produção de carvão, alcatrão, biogás e 

álcool, para fins energéticos, ou de amido, com elevado valor alimentício e industrial 

(CASTRO, 2012; PAES-DE-SOUZA; BORRERO; FILHO, 2011).  

 O fruto apresenta potencial para ser utilizado como alimento alternativo volumoso e/ou 

concentrado na alimentação de ruminantes. Algumas pesquisas têm sido realizadas com a 

finalidade de melhor compreender as características químicas e nutricionais do fruto nos 

atributos produtivos de animais de produção das mais variadas espécies. Têm sido realizados 

estudos utilizando uma ou mais partes do coco Babaçu nos mais variados tipos de sistemas de 

criação animal, tais como: novilhos (SANTANA et al., 2014), ovinos (GERUDE NETO et al., 

2016; PARENTE et al., 2017; SANTOS et al., 2018), frango de postura (CARNEIRO et al., 

2014), frango de corte (FONSECA et al., 2015; SANTOS NETA et al., 2011) e peixes 

(LOPES et al., 2010). 

 Por se tratar de um recurso vegetal de ampla disponibilidade na região amazônica, 

grande oferta de coprodutos oriundos do beneficiamento do fruto integral, custo reduzido, 

disponibilidade durante as épocas de escassez e encarecimento dos grãos convencionais, 

torna-se uma alternativa importante para os produtores regionais (GERUDE NETO et al., 

2016).  

 A soma dos fatores supracitados, aliados à carência de informações científicas quanto 

aos aspectos nutricionais deste ingrediente na alimentação de vacas leiteiras mantidas a pasto, 

possibilitou o surgimento do interesse em realizar estudo voltado à utilização desse material 
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de forma integral, como estratégia de alimentação na pecuária leiteira. Dessa forma, faz-se 

necessário determinar o nível de inclusão ou substituição deste ingrediente na dieta dos 

animais, pois apesar da potencialidade de utilização na formulação de dietas como um 

alimento energético, podendo ser utilizado em substituição ao milho (SANTANA et al., 

2014), contudo, em função do seu elevado teor de extrato etéreo em sua composição (SOLER; 

VITALI; MUTO, 2007b), a sua natureza lipídica tem que ser levada em consideração. 
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2 COCO BABAÇU (Orbignya speciosa) INTEGRAL EM SUBSTITUIÇÃO AO MILHO 

(Zea mays) EM SUPLEMENTOS PARA VACAS LACTANTES SOB PASTEJO 

 

 2.1 Introdução 

  

 A produção de leite no Brasil destaca-se pela utilização majoritária de pastagens como 

fonte de volumoso, por ainda se tratar da alternativa mais lucrativa para os produtores 

(LUGÃO et al., 2019). Entretanto, quando se eleva a produtividade dos animais leiteiros 

mesmo quando mantidos em pastagens tropicais perenes de boa qualidade, sob via de regra, 

as exigências nutricionais, principalmente a de energia não é atendida, passando a ser 

necessário o uso de suplementação estratégica (BONOMO et al., 2011), como complemento 

aos nutrientes da forragem, elevando o aporte nutricional (DE SOUZA; BATISTEL; 

SANTOS, 2016; VOLTOLINI et al., 2010).  

 A utilização de alimentos alternativos regionais na formulação dos suplementos pode 

promover redução nos custos, substituindo ingredientes convencionais da dieta, normalmente 

obtidos a preços elevados (SANTOS et al., 2017). Nesse sentido, pesquisas com o intuito de 

trocar alimentos tradicionais, sem causar impacto na produção, têm sido conduzidas a fim de 

favorecer a rentabilidade de produtores na atividade leiteira. 

 Neste cenário, por ser considerado um recurso oleífero nativo, o coco Babaçu (Orbignya 

speciosa (Mart.) Barb. Rodr.) (Arecaceae, Palmae) (EMBRAPA, 1984) tem mostrado 

potencialidade na nutrição de ruminantes, principalmente por suas características químicas 

(AUGUSTO et al., 2017; CRUZ et al., 2014; MIOTTO et al., 2013; SILVA et al., 2012), 

relacionadas à concentração de extrato etéreo do fruto, capaz de elevar o teor de energia da 

dieta. O uso desse alimento já vem sendo realizado em pequena escala por produtores que tem 

disponibilidade em suas propriedades, entretanto, sem informações técnicas, do nível 

adequado de utilização nas dietas dos animais, com risco de efeitos negativos no desempenho 

produtivo e características do leite. 

 Para o nosso conhecimento, são inexistentes os trabalhos destinados a avaliar o coco 

Babaçu de forma integral, utilizando todas as partes aproveitáveis do fruto (epicarpo, 

mesocarpo, endocarpo e amêndoa). Então.  sabendo que o fruto possui extrato etéreo 

expressivo em sua composição, espera-se que possa figurar como fonte alternativa de 

suplementação energética na alimentação de vacas leiteiras. A maioria dos trabalhos que já 

avaliaram o Coco Babaçu, foram dedicados a avaliação de coprodutos da indústria de 

processamento do fruto, como a torta, o farelo e farinha amilácea, que atualmente representam 
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a principal forma de sua utilização na alimentação animal (LUZ et al., 2017; NETA et al, 

2016; SÁ et al., 2015). Existindo assim, uma lacuna quanto à utilização do fruto integral na 

nutrição de ruminantes, bem como, uma carência de informações quanto à aceitabilidade por 

parte dos animais. 

 Frente ao exposto, tem-se por hipótese que o coco Babaçu integral, pode ser utilizado 

como fonte energética alternativa substituindo o milho em suplementos para vacas leiteiras. 

Dessa forma, objetivou-se avaliar o consumo, digestibilidade e desempenho de vacas leiteiras 

em regime de pastejo e suplementadas com diferentes níveis de substituição do milho pelo 

coco Babaçu integral. 

 

2.2 Material e métodos 

 

2.2.1 Localização, delineamento experimental e tratamentos 

 

 Todos os procedimentos realizados nesse estudo, foram previamente aprovados pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA/UFRA), sob os números de protocolo CEUA 

009/2018 e 069/2018. O ensaio experimental foi conduzido no Setor de Bovinocultura de 

Leite, da Universidade Federal Rural da Amazônia/UFRA, Campus de Parauapebas-PA (06º 

04' 16,4"S; Long. 049º 49' 8,3"W; Alt: 270 metros). Os dados meteorológicos da região 

durante o período experimental estão apresentados na Tabela 1. A área experimental dispunha 

de sistema de irrigação semiautomático com aspersão convencional, sendo aspergido o 

quantitativo de 6 mm/hectare/dia durante os meses de maio e junho. 

 

Tabela 1. Médias mensais de temperatura e precipitação dos meses durante o período 

experimental 

Mês 
Temperatura do ar (ºC) Precipitação Irrigação 

(mm/hectare/mês)* Média mm 

Fevereiro 25,1 501,4 NI 

Março 25,6 387,8 NI 

Abril 26,0 237,0 NI 

Maio 27,7 58,0 120,0 

Junho 27,3 0,2 120,0 

Fonte: Estação Meteorológica da UFRA – Campus de Parauapebas/PA. 

* NI: Não irrigado 
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 Foram utilizadas cinco vacas multíparas mestiças Holandês × Zebu com médias de peso 

de 550±47,6 kg e 80 dias de lactação no início do período experimental, distribuídas em 

quadrado latino 5 × 5. O experimento foi dividido em cinco períodos experimentais de 21 dias 

cada (14 dias de adaptação e sete de coleta dos dados), totalizando 105 dias. Os tratamentos 

foram constituídos de cinco níveis de substituição do milho pelo coco Babaçu integral no 

suplemento, sendo 0, 20, 40, 60 e 80% de substituição com base na matéria seca (Tabela 3).  

 

2.2.2 Manejo alimentar 

 

 Os animais foram mantidos em regime de pastejo, considerando-se terreno com relevo 

irregular. A área experimental destinada a alimentação volumosa dos animais era formada 

com Panicum maximum cv. Mombaça constituída de 24 piquetes de 0,08 hectare cada, 

recebendo adubação nitrogenada diária de 3 kg de ureia em cada piquete após a saída dos 

animais da área. O pastejo rotativo era realizado pelos animais em grupo, com rotação diária 

após permanecerem 24 horas no piquete, tendo durante esse período livre acesso a área de 

lazer, bebedouros e área de sombra natural e artificial. 

 Os animais tinham livre acesso ao suplemento duas vezes ao dia em cochos individuais, 

sempre após as ordenhas, durante intervalo de tempo médio de 40 minutos, após ser 

observada perda de interesse pelo suplemento, as sobras individuais eram mensuradas. Na 

Tabela 2, é apresentada a composição química dos principais ingredientes utilizados nas 

dietas experimentais. Os suplementos foram formulados para serem isonitrogenados com 

aproximadamente 18% de proteína bruta levando em consideração a composição dos 

ingredientes. 

 

Tabela 2. Composição química dos ingredientes utilizados na formulação dos suplementos 

Composição (% 

da MS)* 

Alimentos 

Panicum maximum 

cv. Mombaça¹ 

Milho Grão 

Triturado 

Farelo de 

Soja 

Coco Babaçu 

Integral Triturado 

MS, % da MN 23,09 93,00 94,44 93,27 

MM 10,79 1,31 6,72 2,03 

MO 89,21 98,69 93,28 97,97 

PB 15,63 8,81 54,10 3,24 

EE 1,08 3,64 5,95 13,50 

FDN 65,91 15,80 18,20 64,73 

FDNcp 53,34 11,87 13,72 62,79 

CNF 19,16 74,37 19,51 18,44 

FDNi 18,37 2,56 2,02 57,50 
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* MS: Matéria seca; MM: Matéria mineral; MO: Matéria orgânica; PB: Proteína bruta; EE: Estrato etéreo; FDN: Fibra em 

detergente neutro; FDNcp: Fibra em detergente neutro corrigida para cinzas e proteína; CNF: Carboidratos não fibrosos; 

FDNi: Fibra em detergente neutro indigestível; 
1 Composição analisada a partir de amostra da simulação manual de pastejo. 

 

 O coco Babaçu utilizado no ensaio foi processado em uma propriedade rural localizada 

no município de Eldorado dos Carajás (PA). O fruto foi triturado integralmente (epicarpo, 

mesocarpo, endocarpo e amêndoa) em equipamento específico para trituração de Babaçu, 

peneirado para remoção de parte fibrosa mais grosseira em peneira de 5 mm, seco ao sol, para 

redução de umidade excessiva. Por fim, o material foi acondicionado em sacos de ráfia, para 

posterior utilização na formulação dos suplementos. Devido ao teor de extrato etéreo em sua 

composição (Tabela 2) e risco de rancificação do material, o coco Babaçu integral triturado 

era adquirido em lotes recém processados para cada um dos períodos experimentais, os quais 

eram destinados à formulação do suplemento do respectivo período, evitando o uso do mesmo 

lote por período superior a 21 dias. 

 

Tabela 3. Proporção dos ingredientes e composição química dos suplementos formulados para 

vacas leiteiras, contendo diferentes níveis de substituição do milho pelo coco Babaçu integral  

Ingrediente* 

Níveis de substituição do milho pelo coco Babaçu 

integral (% MS) 

0 20 40 60 80 

Proporção de ingredientes do suplemento, % de MS  

Milho grão triturado 78,82 62,72 46,79 31,01 15,46 

Farelo de soja 14,89 14,80 14,76 14,67 14,62 

Coco Babaçu integral triturado 0,00 15,96 31,69 47,32 62,80 

Suplemento mineral¹ 4,15 4,13 4,12 4,09 4,08 

Bicarbonato de sódio 0,71 0,70 0,70 0,70 0,70 

Uréia:Sulfato de amônia (9:1)  1,43 1,68 1,95 2,22 2,35 

Composição química do suplemento, % da MS  

MS 93,56 93,61 93,66 93,71 93,76 

MM 8,32 8,65 9,01 9,35 9,57 

MO 91,68 91,35 90,99 90,65 90,43 

PB 19,23 19,00 18,89 18,74 18,23 

EE 3,76 5,32 6,86 8,39 9,92 

FDNcp 11,39 19,50 27,47 35,40 43,27 

CNF 60,09 50,81 41,57 32,44 23,58 

FDNi 2,32 11,08 19,72 28,30 36,80 
1
Composição do suplemento mineral - Cálcio: 200 (g/kg; máx.); Sódio: 70 (g/kg); Fósforo: 40 (g/kg); Enxofre: 20 (g/kg); 

Vitamina A 118.860 U.I.; Vitamina D3 32.400 U.I.; Vitamina E: 5.400 U.I.; Magnésio: 20 (g/kg); Potássio: 10 (g/kg); Zinco: 

1500 (mg/kg); Manganês: 397 (mg/kg); Ferro:2000 (mg/kg); Cobre: 362 (mg/kg); Flúor: 400 (mg/kg; máx.); Cobalto: 10,8 

(mg/kg); Iodo: 23,3 (mg/kg); Selênio: 10,6 (mg/kg); Cromo: 16 (mg/kg); Biotina: 35 (mg/kg); Mananoligossacarídeo: 1.124 

(mg/kg); Saccharomyces cerevisiae: 1,8E10 UFC; Monensina Sódica: 600 (mg/kg). 
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* MS: Matéria seca; MM: Matéria mineral; MO: Matéria orgânica; PB: Proteína bruta; EE: Estrato etéreo; FDNcp: Fibra em 

detergente neutro corrigida para cinzas e proteína; CNF: Carboidratos não fibrosos; FDNi: Fibra em detergente neutro 

indigestível. 

 

2.2.1 Coleta e avaliação do pasto 

 

 Em cada período experimental (do 14º ao 18° dia) foram realizadas mensurações de 

altura da forragem e amostragem da forragem por meio de corte a 30 cm do solo de duas áreas 

delimitadas por um quadrado metálico de 1 m², escolhidas utilizando a média de altura de 20 

pontos aleatórios de cada piquete (MCMENIMAN, 1997). As duas amostras foram pesadas 

individualmente, homogeneizadas e convertidas em uma amostra composta, da qual foram 

retiradas duas alíquotas, uma destinada a quantificação da disponibilidade total de matéria 

seca e outra à separação morfológica para determinação dos componentes lâmina foliar verde, 

colmo + bainha verde, material morto e cálculo da relação folha:colmo (Tabela 4).  

 

Tabela 4. Disponibilidade, altura e composição morfológica média da forragem Panicum 

maximum cv. Mombaça, no momento de entrada e de saída dos animais  

Item* Entrada Saída 

Disponibilidade de forragem, kg de MS/ha  4548±39,1 2494±55,1 

Altura, metros 1,16±11,58 0,64±14,96 

Proporção morfológica da forragem, % da massa seca 

Folha 63,99 44,35 

Colmo 21,47 26,79 

Material morto 14,53 28,86 

Relação Folha:Colmo 3,92 1,99 

*Amostras coletadas à 30 cm de altura. 

 

A avaliação qualitativa da forragem ingerida pelos animais foi realizada por intermédio 

de simulação manual de pastejo (JOHNSON, 1978), conduzida em cada piquete do 14º ao 18º 

dia de cada período experimental. A amostragem foi realizada juntamente com os animais no 

horário de pico de pastejo após a ordenha vespertina. 

 

2.2.2 Perfil de excreção fecal 

 

 Para estimar a excreção fecal dos animais foi utilizado o dióxido de titânio como 

indicador externo (TITGEMEYER et al., 2001), infundido via oral (20 g/dia) por intermédio 

de sonda esofágica, do 10º ao 17º dia de cada período experimental, sempre após à ordenha 

matinal, às 8h00. Os cinco primeiros dias de infusão foram destinados à adaptação dos 
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animais ao indicador. As coletas de fezes foram realizadas diretamente no reto dos animais 

(coleta spot) por quatro dias consecutivos às 16h30 do 15º dia, 13h30 do 16º, 10h30 do 17º e 

às 7h30 do 18º (SAMPAIO et al., 2011).  

 As amostras fecais foram avaliadas em espectrofotômetro UV/visível, quanto aos teores 

de dióxido de titânio segundo a técnica colorimétrica conforme método INCT-CA M-007/1 

descrito por Detmann et al. (2012) . A excreção fecal foi estimada por intermédio da relação 

entre dose e concentração fecal do dióxido de titânio: 

 

 

 Em que: EF = excreção fecal (g/dia); D = dose diária de dióxido de titânio (g/dia); e CF 

= concentração fecal de dióxido de titânio (g/g). 

 

2.2.1 Estimativa do consumo de forragem, suplemento e digestibilidade dos 

nutrientes 

 

Para a determinação do consumo de matéria seca da pastagem, bem como da 

digestibilidade dos nutrientes foi utilizada a fibra em detergente neutro indigestível (FDNi) 

como indicador interno, segundo método INCT-CA F-009/1 (DETMANN et al., 2012). 

Amostras dos ingredientes utilizados na formulação do suplemento, forragem amostrada (via 

pastejo simulado), fezes e sobras de suplemento foram processadas a 2 mm, a FDNi foi 

quantificada após incubação in situ por 288 horas utilizando-se sacos de Tecido Não Tecido 

(TNT, 100 g/m2) (VALENTE et al., 2011). A estimativa foi realizada por meio da equação 

proposta por Detmann et al. (2001): 

 

 

 Em que: CIMSP = Consumo individual de matéria seca da pastagem (kg/dia); EF = 

Excreção fecal (kg/dia); CIFz = Concentração da FDNi nas fezes (kg/kg); IS = Consumo de 

FDNi a partir do suplemento (kg/dia) e CIFO = Concentração da FDNi na forragem (kg/kg). 

 A estimativa individual de consumo de suplemento foi quantificada do 14º ao 18º dia de 

cada período experimental, tendo sido obtida de acordo com a equação: 
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 Em que: CISup = Consumo individual de suplemento (g/dia); SupF = Quantidade de 

suplemento fornecida (g/dia) e SupNC = Quantidade de suplemento não consumido (g/dia). 

 As digestibilidades dos nutrientes foram calculados de acordo com a equação proposta 

por Andriguetto (1986): 

 

 

 Em que: Dig = Digestibilidade do nutriente (%); NI = Nutriente ingerido (kg/dia) e 

NExc = nutriente excretado nas fezes (kg/dia).  

 

2.2.2 Coleta e análise do leite 

 

 As vacas eram ordenhadas mecanicamente, duas vezes ao dia nos horários 07h00 às 

08h00 e 17h00 às 18h00. A produção leiteira diária foi mensurada e registrada (kg/dia) do 19º 

ao 21º dia de cada período do período experimental para realização do cálculo de eficiência de 

produção. 

 No 19º dia de cada período experimental, eram coletadas amostras de leite nos dois 

horários da ordenha, que ao final do dia eram homogeneizadas para obtenção de uma amostra 

composta, proporcional a produção de cada ordenha, de cada animal por dia e por período 

experimental. As amostras compostas eram acondicionadas em frascos plásticos contendo 

conservante (Bronopol®, mantidas entre 2º e 6ºC). E então, encaminhadas ao Laboratório de 

Qualidade do Leite do Centro de Pesquisa em Alimentos da Escola de Veterinária da 

Universidade Federal de Goiás (LQL/Goiás) para a determinação dos teores de proteína, 

gordura, lactose, extrato seco total e extrato secos desengordurado utilizando espectrometria, 

todos os procedimentos foram realizados segundo a metodologia do International Dairy 

Federation (1996). 

 A produção de leite foi corrigida para 4% de gordura (PLC 4%), conforme o NRC 

(2001), adotando-se a seguinte equação:  
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2.2.3 Processamento das amostras 

  

  Após as coletas, as amostras obtidas de forragem de todos os piquetes, tanto da coleta 

de disponibilidade, quanto da simulação manual de pastejo, bem como as amostras de sobras 

de suplemento e de fezes foram pré-secas em estufa com ventilação forçada a 55ºC por 72h e 

processadas em moinho de facas (1 e 2 mm). Posteriormente, foram elaboradas amostras 

compostas, com base no peso seco ao ar, por período experimental, e armazenadas em 

recipientes previamente identificados para posterior realização das análises de composição 

química. 

 

2.2.4 Análises químicas 

 

 As amostras de forragem, dos ingredientes dos suplementos, das sobras dos 

suplementos e das fezes foram analisadas quanto aos teores de matéria seca, matéria mineral, 

proteína bruta, fibra em detergente neutro, cinza insolúvel em detergente neutro, proteína 

insolúvel em detergente neutro e extrato etéreo, fibra em detergente ácido e lignina (Detmann 

et al., 2012). Os teores dos carboidratos não-fibrosos foram obtidos conforme a equação 

proposta por Detmann e Valadares Filho (2010). 

   

2.2.5  Análise estatística 

  

 Os dados coletados foram submetidos à análise de variância analisando-se segundo 

delineamento em quadrado latino 5 × 5. Em seguida, foi realizada a decomposição ortogonal 

da soma de quadrados dos tratamentos, tendo sido observado que os dados testados foram 

significativos para os efeitos de ordem linear e quadrático. Todos os procedimentos 

estatísticos foram realizados por intermédio do programa SAS (Statistical Analysis System) 

adotando-se o nível crítico de 5% de probabilidade para o erro tipo I. O modelo estatístico 

adotado foi: 

 

Yijk = µ + Ai +Pj + Tk + εijk 

 

 Em que: Yijk é a variável mensurada; µ é a constante geral; Ai é o efeito aleatório do 

animal i; Pj é o efeito aleatório do período j; Tk é o efeito fixo do tratamento k e εijk é o erro 

experimental. 
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 2.3 Resultados 

  

 Os consumos de matéria seca total em kg/dia e em % do PV, matéria orgânica e fibra 

em detergente neutro em kg/dia não foram influenciados (p>0,05) pelos tratamentos 

experimentais. O consumo de matéria seca do pasto aumentou linearmente (p<0,05) e o 

consumo de suplemento reduziu linearmente (p<0,05) à medida que se elevou o nível de 

substituição do milho pelo coco Babaçu (Tabela 5). Os consumos de proteína bruta, extrato 

etéreo, carboidratos não fibrosos e nutrientes digestíveis totais decresceram linearmente 

(p<0,05) com a substituição do milho pelo coco Babaçu integral.  

 O consumo de fibra em detergente neutro indigestível apresentou comportamento 

quadrático (p<0,05), com nível de consumo máximo entre os níveis de 40 e 60% de 

substituição. 

 As digestibilidades da matéria seca, extrato etéreo, carboidratos não fibrosos e 

percentual de nutrientes digestíveis totais diminuíram linearmente (p<0,05) à medida que o 

percentual de Coco Babaçu integral foi elevado na dieta (Tabela 6). 

 

Tabela 5. Consumo de constituintes da dieta de vacas em lactação alimentadas com diferentes 

níveis do coco Babaçu integral em substituição ao milho  

Item¹ 

Substituição do milho pelo coco Babaçu integral 

(% MS) EPM² 
Valor-P³ 

0 20 40 60 80 L Q 

CMSTotal, kg/dia 14,46 15,34 14,64 14,20 12,75 0,921 0,111 0,314 

CMSPasto, kg/dia 8,84 8,60 9,56 12,36 11,64 1,143 0,016 0,190 

CMSSup, kg/dia 6,02 4,74 4,10 1,84 0,40 0,756 <0,001 0,465 

CMSTotal, % PV 3,25 2,92 3,10 3,12 2,66 0,269 0,235 0,660 

CMO 13,41 12,74 12,45 12,69 10,58 1,063 0,149 0,597 

CPB 2,56 2,37 2,29 2,26 1,85 0,232 0,045 0,621 

CEE 0,33 0,36 0,39 0,29 0,17 0,057 0,046 0,061 

CFDNcp, kg/dia 5,38 5,89 6,38 7,27 6,39 0,523 0,087 0,285 

CFDNi 1,73 2,26 2,58 2,81 2,31 0,235 0,029 0,022 

CCNF 5,41 4,37 3,65 3,08 2,31 0,450 0,002 0,657 

CNDT 9,82 8,74 8,48 8,14 6,81 0,889 0,026 0,845 
1 CMSTotal: Consumo de matéria seca total em quilogramas; CMSPasto: Consumo de matéria seca pasto em 

quilogramas; CMSSup.: Consumo de matéria seca suplemento  

em quilogramas; CMS, % do PV: Consumo de matéria seca em percentual do peso vivo; CMO: Consumo de 

matéria orgânica; CPB: Consumo de proteína bruta; CEE: Consumo de extrato etéreo; CFDNcp: Consumo de 

fibra em detergente neutro corrigida para cinzas e proteína; CFDNi: Consumo de fibra em detergente neutro 

indigestível; CCNF: Consumo de carboidratos não fibrosos; CNDT: Consumo de nutrientes digestíveis totais.  
2 EPM: Erro padrão da média.  
3 Valor P para L: Efeito linear; Q: Efeito quadrático. 
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A digestibilidade da matéria orgânica exibiu comportamento quadrático (p<0,05), com 

ponto máximo a 0% de substituição. Não foi observado efeito (p>0,05) da substituição do 

milho pelo coco Babaçu integral sobre as digestibilidades da proteína bruta e nem sobre a 

fibra em detergente neutro corrigida para cinzas e proteínas. 

 

Tabela 6. Coeficientes de digestibilidade aparente total de constituintes da dieta de vacas em 

lactação suplementadas com diferentes níveis do coco Babaçu integral em substituição ao 

milho 

 

Item¹ 

Substituição do milho pelo coco Babaçu 

integral (% MS) EPM² 

Valor-P³ 

0 20 40 60 80 L Q 

DMS 65,76 61,68 61,36 57,41 58,34 0,849 <0,001 0,051 

DMO 68,85 64,90 63,76 60,39 61,56 0,677 <0,001 0,005 

DPB 71,28 71,70 74,05 72,08 70,78 1,313 0,839 0,066 

DEE 74,67 70,06 78,75 56,126 53,60 7,594 0,027 0,315 

DCNF 81,06 76,16 69,60 61,30 66,08 3,061 0,004 0,120 

DFDNcp 54,46 52,96 53,70 55,50 56,53 2,347 0,425 0,537 

NDT, % 65,45 61,075 61,56 56,49 56,76 0,777 <0,001 0,269 

1 DMS: Coeficiente de digestibilidade da mateira seca; DMO: Coeficiente de digestibilidade da matéria 

orgânica; DPB: Coeficiente de digestibilidade da proteína bruta; DEE: Coeficiente de digestibilidade do extrato 

etéreo; DCNF: Coeficiente de digestibilidade de carboidratos não fibrosos; DFDNcp: Coeficiente de 

digestibilidade da fibra em detergente neutro corrigida para cinzas e proteína; NDT, %: Nutrientes digestíveis 

totais em porcentual do consumido.  
2 EPM: Erro padrão da média.  
3 Valor P para L: Efeito linear; Q: Efeito quadrático. 

 

A produção de leite diária e corrigida para 4% de gordura (p<0,05) decresceu 

linearmente, com o aumento do teor de coco Babaçu integral no suplemento (Tabela 7). 

Os teores de proteína, lactose, extrato seco desengordurado e caseína (Tabela 7) 

reduziram linearmente (p<0,05), com o aumento da quantidade de Coco Babaçu integral 

adicionada ao suplemento.  

Os teores que gordura, extrato seco total e a eficiência de produção de leite com base 

no consumo de matéria seca total não foram influenciados (p>0,05) pelos diferentes níveis de 

substituição de milho pelo Coco Babaçu integral testados. 
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Tabela 7. Produção e composição do leite de vacas em lactação suplementadas com diferentes 

níveis de substituição do milho pelo coco Babaçu integral  

Item¹ 

Substituição do milho pelo coco Babaçu integral 

(% MS) EPM² 
Valor-P³ 

0 20 40 60 80 L Q 

PLD, kg/dia 10,77 8,90 8,86 7,31 7,01 0,805 0,002 0,563 

PLC 4%, kg/dia 10.97 8.91 8.80 8.26 7.09 0.897 0.008 0.667 

Gordura, % 4,014 4,352 4,284 4,700 4,082 0,456 0,717 0,379 

Proteína, %7 3,260 3,186 3,211 3,166 3,067 0,034 0,002 0,331 

Lactose, %9 4,224 4,172 4,090 4,052 4,089 0,056 0,034 0,272 

EST, % 12,518 12,740 12,614 12,974 12,277 0,434 0,845 0,381 

ESD, %12 8,504 8,388 8,330 8,274 8,195 0,058 0,001 0,709 

Caseína, %14 2,510 2,454 2,468 2,420 2,324 0,025 0,002 0,127 

EPL4 0,76 0,69 0,71 0,64 0,63 0,071 0,169 0,935 
1 PLD: Produção de leite diária; PLC: Produção de leite corrigida para 4% de gordura; EST, %: concentração de 

extrato seco total; EST: extrato seco total em gramas; ESD, %: concentração de extrato seco desengordurado; 

ESD: extrato seco desengordurado em gramas; EPCMS: Eficiência de produção de leite com base no consumo 

de matéria seca total; Eficiência de produção de leite com base no consumo de suplemento. 
2 EPM: Erro padrão da média.  
3 Valor p para L: Efeito linear; Q: Efeito quadrático. 
4 EPL: Eficiência de produção de leite com base no consumo de matéria seca total. 

 

2.4 Discussão 

  

A redução no consumo de suplemento pode ser vinculada à três fatores: (i) O 

suplemento teve sua qualidade nutricional comprometida, devido à baixa qualidade da fibra 

do coco Babaçu integral (elevado teor de FDNi) (Tabela 2); (ii) mesmo tendo sido apontado 

como um alimento potencial para ser utilizado no incremento energético de dietas para 

ruminantes devido ao seu teor de lipídios, a maior concentração de extrato etéreo dos 

suplementos experimentais com maior quantidade de Babaçu, pode ter possibilitado a 

oxidação das gorduras, com possível comprometimento da palatabilidade, do cheiro e do 

valor nutricional do suplemento (GAGLIOSTRO et al., 2018), fazendo com que o consumo 

do mesmo, à medida que se elevou o nível de substituição, fosse evitado de acordo com a 

preferência dos animais.  

Além disso, (iii) outro aspecto  inerente à composição química do babaçu e que pode ter 

impactado na aceitação dos animais, diz respeito à presença de taninos em torno de 3,3g/100g 

matéria seca de farinha de mesocarpo de Babaçu (CARRAZZA; SILVA; ÁVILA, 2012). O 

tanino é um componente que confere sabor amargo, odor desagradável, pode gerar 

intoxicações, atuando como fator antinutricional, culminando em menor consumo (ALVES et 

al., 2012). Nós observamos que os tratamentos com os níveis de substituição mais elevados, a 
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partir de 40%, passavam a serem rejeitados pelos animais logo nos primeiros dias de 

fornecimento do suplemento. Dessa forma, pode-se inferir que devido a fatores psicogênicos 

relacionados ao alimento que estava sendo avaliado, o mesmo foi rejeitado pelos animais, de 

forma que, o menor consumo de suplemento influenciou o consumo de proteína, carboidratos 

não-fibrosos e nutrientes digestíveis totais, os quais diminuíram linearmente. 

 O menor consumo de suplemento teve como consequência o aumento do consumo de 

pasto de forma complementar a fim de atender a capacidade de consumo dos animais (Tabela 

5), evidenciando substituição na fonte de carboidratos da dieta, entretanto, essa alteração no 

perfil alimentar não foi capaz de alterar o consumo de matéria seca total, em kg/dia e em 

%PV, provavelmente, por causa das características químicas e morfológicas da forragem,  

principalmente no que concerne à qualidade nutricional e produção de biomassa do pasto, que 

possibilitou elevada relação folha:colmo (Tabela 2),  permitindo aos animais alimentação 

volumosa de elevado valor nutritivo, independente do tratamento experimental. 

 Apesar do teor de extrato etéreo presente no coco de Babaçu integral triturado e também 

nos suplementos que continham maior quantidade desse ingrediente, não foi verificado 

aumento no consumo deste componente, devido à redução linear no consumo de suplemento, 

à medida que se elevou o quantitativo de coco Babaçu integral nas dietas. Sendo assim, de 

forma contrária ao hipotetizado, não ocorreu o incremento energético das dietas, implicando 

no baixo desempenho produtivo dos animais.  

 Considerando as características do coco Babaçu integral e redução do consumo de 

nutrientes energéticos oriundos do suplemento (Tabela 5), foi observada mudança quanto a 

fonte de carboidratos consumidos, de suplemento por forragem. Essa alteração, devido às 

caraterísticas estruturais distintas destes alimentos, quanto ao tipo de ligação entre os 

carbonos e a velocidade com que os microrganismos utilizam os substratos fibrosos, 

provavelmente, modificou a taxa de degradação das dietas experimentais. Dessa forma, 

podendo ter levado à menor digestibilidade dos nutrientes, da matéria seca, extrato etéreo e 

carboidratos não fibrosos à medida que se aumentou o nível de substituição (Tabela 3). De 

forma similar, a digestibilidade da matéria orgânica, apesar de ter apresentado efeito 

quadrático, pode-se observar decréscimo linear no coeficiente da mesma, evidenciando 

comprometimento com a substituição. 

O efeito observado no desempenho dos animais foi reflexo da redução no total de 

nutrientes ingerido (JOHANSEN; LUND; WEISBJERG, 2017), que não foram capazes de 

manter a produção leiteira das vacas à medida que se aumentou a substituição (Tabela 5). O 

decréscimo linear nos teores das variáveis de composição do leite (proteína, lactose, extrato 
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seco desengordurado e caseína), está ligado ao fato de que tanto a produção de leite diária, 

quanto a produção de leite corrigida para 4% de gordura reduziram linearmente, o que causou 

redução no total de nutrientes depositados no leite. Esperava-se que devido à natureza lipídica 

do Coco Babaçu, este alimento quando utilizado na suplementação de animais leiteiros, 

poderia aumentar o quantitativo de gordura do leite, entretanto, não foi observado efeito entre 

os tratamentos, provavelmente devido ao aumento no consumo de carboidratos oriundos da 

forragem que apresentam carboidrato fibroso mais longo, e consequentemente maior 

efetividade. Sendo assim, do ponto de vista de atendimento das demandas energéticas, o 

decréscimo no consumo de nutrientes digestíveis totais diminuiu o desempenho produtivo das 

vacas e, consequentemente, apresentou-se como fator determinante na redução dos 

constituintes do leite (NETO et al., 2014; SANTOS et al., 2019). 

 

 2.5 Conclusão 

 

 O coco Babaçu integral em dietas de vacas leiteiras mantidas a pasto diminui o 

consumo de suplemento devido ao comprometimento da qualidade nutricional do mesmo, o 

que reduz o desempenho dos animais e a digestibilidade dos constituintes da dieta. 
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