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Composição bromatológica, consumo e digestibilidade in vivo de dietas com 
diferentes níveis de feno de catingueira (Caesalpinea pyramidalis Tul), fornecidas 

para ovinos SRD 

Antonio Francisco de Mendonça Júnior1, Alexandre Paula Braga2, Ricardo Jorge Duarte Galvão3

RESUMO 
O objetivo deste trabalho é avaliar o efeito de diferentes níveis do feno de catingueira (Caesalpinea 

pyramidalis Tul), sobre o consumo de diferentes nutrientes e digestibilidade in vivo. Foram 
utilizados 12 carneiros SRD, submetidos a um delineamento experimental inteiramente casualizado, 
com três níveis de substituição: 0, 50 e 100% de feno de catingueira. Este apresentou 85,39% de 
MS, 95,42% de MO, 1,89% de EE, 12,31% de PB, 47,11% de FDN, 28,48% de FDA e 8,92% de 
LDA. Os consumos de matéria seca, matéria orgânica e dos constituintes da parede celular em 
g/dia, não foram afetados pelo aumento na concentração de feno de catingueira na dieta, porém ao 
nível de 100% de substituição, os animais apresentaram um maior consumo relativo, quando 
comparado com o nível 0%. Para os consumos de extrato etéreo e proteína bruta apresentaram um 
aumento significativo com a adição do feno de catingueira na dieta. Os coeficientes de 
digestibilidade da matéria seca, matéria orgânica das dietas não foram afetados pela inclusão do 
feno de catingueira. No entanto, observou-se redução para o extrato etéreo, fibra em detergente 
neutro, fibra em detergente ácido. Já para os coeficientes de digestibilidade relacionados à proteína 
bruta e a energia bruta, estas foram aumentadas ao nível de 5% de significância com a inclusão do 
feno de catingueira na dieta. 

Palavras-chave: Caesalpinea pyramidalis, digestibilidade in vivo, pequenos ruminantes, semi-
árido, suplementação estratégica.

Bromatological composition, intake and in vivo digestibility of the diets with 
different Levels of Catingueira hay (Caesalpinea pyramidalis Tul), fed to sheep

ABSTRACT 
With intention of determining the effect of differents levels of 0, 50 and 100% of catingueira hay 
(Caesalpinea pyramidalis Tul), on the intake and in vivo digestibility, used 12 sheep, with live 
weight initial of 21.87 kg. A completely randomized experimental design with three treatment and 
four replications was used. catingueira hay presented a 85.39% DM, 95.42% OM, 1.89% EE, 
12,31% CP, 47,11% of NDF, 28,48% ADF and 8,92% of ADL. The intakes of dry matter, organic 
matter and cell wall components, were not affected with the increment of catingueira hay in the diet, 
however at the level of 100% of substitution, the animals presented a larger relative intake, when 
compared with the level 0%. The consumptions of ether extract and crude protein presented a 
significant increase with the addition of the catingueira hay in the diet. The coefficients of 
digestibility of the dry matter, organic matter of the diets was not affected for the inclusion of the 
catingueira hay. However, reduction was observed for the ether extract, neutral detergent fiber, acid 
detergent fiber. Already for the digestibility coefficients related to the crude protein and the gross 
energy, these increased significant with the inclusion of the catingueira hay. 

Keywords: Caesalpinea pyramidalis, in vivo digestibility, semi-arid, small ruminant, 
supplementation strategic. 
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1 INTRODUÇÃO 

O semi-árido nordestino estende-se por 
uma área estimada em 748.600 km2, perfazendo 
8,8% do território brasileiro. Apresenta 
predominância de vegetação de Savana-
estépica, caracterizada por formações xerófilas, 
lenhosas, decíduas, e em geral espinhosa, com 
presença de plantas suculentas e áfilas 
(Alcoforado Filho et al., 2003), constituindo-se 
na mais importante fonte de alimentação para os 
rebanhos desta região, chegando a participar em 
até 90% da dieta de caprinos e ovinos. A região 
caracteriza-se por seu clima semi-árido muito 
quente ou BSw´h de Köppen, onde prevalecem 
precipitações pluviométricas médias anuais 
entre 400 e 600 mm, com chuvas irregulares e 
concentradas em 2 a 3 meses do ano (Jacomine, 
1996). 

De acordo com Almeida et al (2006) a 
irregularidade de distribuição de chuvas, com 
períodos de estiagem prolongados reflete em 
baixa produtividade dos rebanhos manejados em 
regime de pastejo. Segundo Gonzaga Neto et al. 
(2001) durante o período chuvoso, normalmente 
há abundância de forragem, o contrário 
ocorrendo no período seco, onde o material 
herbáceo é drasticamente reduzido, restando 
apenas à biomassa das árvores e arbustos para 
os animais. 

Para Vieira et al. (2005), a utilização de 
espécies forrageiras arbustivas e arbóreas 
existentes na região é uma das formas de 
minimizar o problema de escassez de forragem 
durante o período seco do ano. Em contra 
partida, sabe-se muito pouco acerca do valor 
nutritivo dessas forrageiras arbóreas e 
arbustivas, fator que tem levado a não utilização 
racional de muitas espécies de valor forrageiro. 

Araújo Filho et al. (1995) afirmam que a 
vegetação nativa do semi-árido é bem 
diversificada, com muitas espécies forrageiras 
nos três estratos: herbáceo, arbustivo e arbóreo. 
Em termos de grupos de espécies botânicas, as 
gramíneas e dicotiledôneas herbáceas perfazem 
acima de 80% da dieta dos ruminantes, durante 
as águas. Porém, à medida que a estação seca 
progride com ela também avança a 
disponibilidade de folhas secas de árvores e 
arbustos. 

Dentro deste contexto a catingueira 
(Caesalpinea pyramidalis Tul) é uma fonte 

potencial de forragem na caatinga, sendo esta a 
que mais demora a entrar em dormência, 
mantendo-se com sua folhagem por um longo 
período após o término das chuvas, embora seu 
máximo valor nutritivo ocorra na fase que 
coincide com a maior disponibilidade de 
forragem da região semi-árida (Araújo Filho et 
al., 1998). 

Entre as diversas espécies nativas da 
caatinga, a catingueira, apresenta-se como 
alternativa alimentar para os rebanhos desse 
ecossistema, pois se mantém com um teor de 
proteína bruta desejável, durante o ano, sua 
principal característica, é a elevada capacidade 
de adaptação à solos e climas diversos, além de 
sua tolerância à seca (Barros et al., 1997). 

Diversas espécies da caatinga, tem se 
tornado objeto de estudo nos últimos anos, onde 
pesquisas relevantes têm sido desenvolvidas. No 
entanto, não tem havido uma preocupação em 
determinar as quantidades máximas que devem 
ser oferecidas aos animais. Portanto, o objetivo 
deste trabalho foi avaliar a composição química 
e os coeficientes de digestibilidade in vivo de 
dietas com diferentes níveis de feno de 
catingueira, na região de Mossoró, Rio Grande 
do Norte. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

A região de Mossoró apresenta clima 
predominantemente semi-árido, segundo a 
classificação de Köppen, do tipo BSw´h seco 
muito quente, com a estação chuvosa 
concentrada entre o verão e o outono, 
apresentando uma estação seca de 8 a 9 meses, 
com regime de chuvas irregulares. A região e 
dominada por caatinga hiperxerófila, mais seca, 
mais densa e de maior porte arbóreo e arbóreo-
arbustivo. 

O experimento foi instalado e 
conduzido no Departamento de Ciências 
Animais, na UFERSA. Para as análises 
bromatológicas, foram coletadas amostras 
compostas da planta, além de coleta de material 
botânico para identificação. 

Utilizaram-se doze carneiros mestiços,
com o propósito de avaliar a composição 
químico-bromatológica e a digestibilidade in 

vivo do feno da catingueira. Os animais, todos 
machos, castrados, foram pesados, no início e 
no final do experimento, apresentando peso vivo 
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médio inicial de 21,87 kg e peso vivo médio 
final de 22,35 kg. Os animais foram sorteados 
para os tratamentos e alojados em gaiolas de 
metabolismo equipadas com cochos, 
bebedouros e receptores de fezes e urina, onde 
permaneceram por 19 dias. As dietas foram 
compostas de feno de catingueira (Caesalpinea 

pyramidalis Tul) e feno de Tifton (Cynodon

spp.). 
A composição química dos fenos foi 

determinada no Laboratório de Nutrição Animal 
da UFERSA, segundo procedimentos descritos 
por Silva & Queiroz (2002) e encontra-se na 
Tabela 1. 

Tabela 1. Composição químico-bromatológica dos fenos de catingueira e tifton, em porcentagem da matéria seca. 
Composição química (%) Parâmetros Avaliados 

Catingueira Tifton 
Matéria seca (%) 85,39 87,11 
Matéria orgânica (%) 95,42 92,33 
Matéria mineral (%) 4,58 7,67 
Extrato etéreo (%) 1,89 1,56 
Proteína bruta (%) 12,31 5,89 
Energia bruta (kcal/kg MS) 4689 4280 
Energia digestível (kcal/kg MS) 2693,83 2258,56 
Fibra em detergente neutro (%) 47,11 79,60 
Fibra em detergente ácido (%) 28,48 32,80 
Celulose (%) 38,19 27,64 
Hemicelulose (%) 18,63 46,80 
Lignina (%) 8,92 5,16 
Carboidratos totais (%) 81,22 84,88 
Carboidratos não fibrosos (%) 34,11 5,28 

Foram avaliadas as variáveis de 
consumo e digestibilidade: matéria seca (MS), 
matéria orgânica (MO), extrato etéreo (EE), 
proteína bruta (PB), energia bruta (EB) fibra em 
detergente neutro (FDN), fibra em detergente 
ácido (FDA). 

O delineamento experimental utilizado 
foi o inteiramente casualizado com três níveis 
de substituição: 0, 50 e 100% de feno de 
catingueira e quatro repetições. As análises 
estatísticas foram realizadas com o auxílio do 
programa SAS (2000), por meio do qual se 
submeteram todos os dados a análise de 
variância. 

Cada período experimental teve duração 
de 19 dias, constituído de período de adaptação 
e período de coleta. O período de adaptação teve 
duração de 14 dias, com o intuito de adaptar os 
animais às novas condições de ambiente, 
manejo e alimentação, como também 
proporcionar excreção total do resíduo da 
alimentação anterior. Nesta fase, os animais 
receberam água e sal mineral, à vontade. O feno 
de catingueira foi adicionado à ração de forma 
gradativa juntamente com o feno de tifton. 

Durante a fase de adaptação, efetuou-se 
o ajuste da oferta, proporcionando 20% de 
sobras para todos os animais. O período de 

coleta teve duração de cinco dias e 
compreendeu a coleta total de fezes, bem como 
amostragem diária do material ofertado e das 
sobras, por animal. 

Diariamente, as rações experimentais 
foram pesadas com base no consumo do dia 
anterior, fornecidas em duas porções diárias, às 
7 e às 16 h. Na ocasião, foram feitas as pesagens 
e anotações das quantidades de sobras e fezes, 
tomando-se quantidades de amostras 
correspondente a 10% do total diário para 
posterior análise da composição química, 
segundo metodologia de Silva & Queiroz 
(2002). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As dietas experimentais e seus 
respectivos valores da composição químico-
bromatológica contida na matéria seca são 
apresentados na Tabela 2. O teor de extrato 
etéreo verificado neste trabalho para o feno de 
catingueira foi 1,89%, inferior aos valores de 
7,10% encontrados por Braga (1960). Para 
Vasconcelos (1997), a elevada concentração 
deste material na dieta animal pode provocar 
efeitos deletérios sobre os microrganismos do 
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rúmen, principalmente, para animais da espécie 
ovina. 

O teor de proteína bruta encontrado para 
o feno de catingueira foi de 12,31%, sendo mais 
elevado que os encontrado por Gonzaga Neto et 
al. (2001), que estudou diferentes níveis de 
substituição do feno de capim planta pelo feno 
de catingueira. Lima (1996) por sua vez, 

encontrou valores da ordem de 11,81%, 
resultados que também são inferiores aos 
verificados neste trabalho. Segundo Araújo 
Filho et al. (1998) o valor nutritivo das plantas 
da caatinga estão sujeitos a flutuações 
ocasionadas por fatores climáticos 
característicos deste bioma, a catingueira por 
sua vez, pode apresentar teor de proteína bruta

Tabela 2. Composição química das dietas experimentais com diferentes níveis de feno de catingueira, em substituição 
ao feno de tifton. 
Parâmetro  Nível de inclusão (%) 

 0% 50% 100% 

Matéria seca (%) 87,11 86,25 85,39 
 Dados expressos em % MS 
Matéria orgânica (%) 92,33 93,96 95,42 
Matéria mineral (%) 7,67 6,04 4,58 
Extrato etéreo (%) 1,56 1,71 1,89 
Proteína bruta (%) 5,89 8,91 12,31 
Energia bruta (kcal/kg MS) 4280 4485 4689 
Energia digestível (kcal/kg MS)  2258,56 2506,39 2693,83 
Energia metabolizável (kcal/kg MS)* 1852,02 2055,24 2208,94 
Fibra em detergente neutro (%)  79,60 64,33 47,11 
Fibra em detergente ácido (%) 32,80 30,77 28,48 
Celulose (%) 27,64 23,73 19,56 
Hemicelulose (%) 46,80 33,56 18,63 
Lignina (%) 5,16 7,04 8,92 
Carboidratos totais (%) 84,88 83,34 81,22 
Carboidratos não fibrosos (%) 5,28 19,01 34,11 

Estimada a partir da energia digestível (ED), considerando que a energia metabolizável corresponde a 82% da ED 
(ARC, 1980). 

variando entre 11 e 17%. Os teores de fibra em 
detergente neutro e fibra em detergente ácido 
(Tabela 1) foram mais altos, que os observados 
para a mesma leguminosa por Vasconcelos 
(1997), os quais foram de 38,71 e 21,48%, 
respectivamente. Para a lignina o mesmo autor 
encontrou valor semelhante ao apresentado 
neste trabalho, que foi de 8,25%. Já Araújo 
Filho et al. (1998) encontraram percentual de 
lignina de 12,70%, sendo maior que o 
encontrado no presente estudo. 

Nos dados relativos ao consumo dos 
nutrientes, expressos em gramas por dia, não se 
observou efeito significativo quanto aos 
consumos de matéria seca e matéria orgânica 
(Tabela 3), com a inclusão do feno de 
catingueira nas dietas, porém os valores mais 
expressivos foram encontrados ao nível de 50% 
de substituição do feno de tifton pelo feno de 
catingueira. Essas informações diferem dos 
resultados observados por Gonzaga Neto et al. 
(2001), onde observaram efeito linear 

decrescente no consumo dessas duas variáveis, 
com a inclusão do feno de catingueira na dieta. 

Diversos fatores podem afetar a ingestão 
de matéria seca pelos ruminantes. De acordo 
Mertens (1994) a fibra em detergente neutro 
apresentas-se como um dos principais 
controladores do consumo de matéria seca pelos 
ruminantes. Os resultados encontrados nesta 
pesquisa corroboram com está afirmação, porém 
observa-se que, o nível 0% apresentou maior 
teor de fibra em detergente neutro (79,60%) em 
relação ao nível 100% de feno de catingueira 
(47,11%) (Tabela 2), proporcionando assim 
maior ingestão de matéria seca neste nível de 
substituição. 

Outra explicação para este consumo 
variável é o maior teor de fibra em detergente 
acido na dieta com o nível 0% feno de 
catingueira (32,80%). 
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Tabela 3. Consumo de matéria seca, matéria orgânica, 
extrato etéreo e proteína bruta de feno de catingueira e 
respectivos coeficiente de variação (CV). 

Níveis de Inclusão 
Parâmetros 0% 50% 100% CV 

Matéria seca 
g/dia 507,50a 542,82a 511,25a 9,69 

g/Kg0,75 50,18 53,67 50,55  
% PV 2,32 2,48 2,34  

Matéria orgânica 
g/dia 468,58a 510,01a 489,63a 9,70 

g/Kg0,75 46,33 50,43 48,42  
% PV 2,14 2,33 2,24  

Extrato etéreo 
g/dia 7,91b 9,31ab 9,66a 9,74 

g/Kg0,75 0,78 0,92 0,95  
Proteína bruta 

g/dia 29,89c 48,35b 62,93a 10,35 
g/Kg0,75 2,96 4,78 6,22  

Ŧ Médias seguidas da mesma letra na linha não diferem 
significativamente (P<0,05) pelo teste de Tukey. 

O consumo de matéria seca expresso em 
g/dia no nível 100% de feno de catingueira, foi 
de 511,25 g/dia, sendo superior ao valor de 
510,1 g/dia observado por Gonzaga Neto et al. 
(2001). Considerando a necessidade de 
consumo de MS de 51,02 g/kg0,75 dia para a 
manutenção de ovinos com peso vivo médio de 
25 kg (NRC, 1985), observa-se que o 
fornecimento do feno de catingueira satisfaz 
essa exigência. 

De acordo com a Tabela 3, que apresenta 
o consumo do extrato etéreo da dieta, observa-
se um aumento significativo no consumo deste 
nutriente à medida que se eleva o nível de 
substituição do feno de tifton pelo de 
catingueira. Esse comportamento deve-se, 
provavelmente, aos teores apresentados nas 
dietas com base na matéria seca (Tabela 2). 

Quanto ao consumo de proteína bruta, 
observa-se que houve diferença significativa 
entre os níveis testados. Evidenciando o 
aumento deste componente com o aumento das 
quantidades de catingueira na dieta em 
detrimento do nível com 100% do feno de 
tifton. Constata-se assim que nos níveis 
intermediário e máximo de substituição se 
apresentaram acima das exigências mínimas de 
mantença para ovinos com peso vivo médio de 
25 kg, que é de 31,8 g/dia (NRC, 1985). 

Para o consumo dos constituintes da 
fração fibrosa na dieta, não houve efeito 
significativo em nenhum dos níveis de 
substituição (Tabela 3), mesmo quando se 
verifica a diminuição destes teores na 

composição química da dieta (Tabela 2) ao 
adicionar feno de catingueira na ração. 

Tabela 4. Consumo de fibra em detergente neutro e fibra 
em detergente ácido de feno de catingueira e respectivos 
coeficiente de variação (CV). 

Níveis de Inclusão 
Parâmetros 0% 50% 100% CV 

Fibra em detergente neutro 
g/dia 403,97a 349,23a 406,96a 10,16 

g/Kg0,75 39,95 34,53 40,24  
Fibra em detergente ácido 

g/dia 166,46a 167,03a 167,69a 9,82 
g/Kg0,75 16,46 16,52 16,58  

Ŧ Médias seguidas da mesma letra na linha não diferem 
significativamente (P<0,05) pelo teste de Tukey. 

Estes resultados discordam com os 
apresentados por Gonzaga Neto et al. (2001), 
pois os mesmos encontraram um consumo 
diminuto da fibra em detergente neutro nos 
níveis 50 e 100% de substituição, havendo 
assim, uma diminuição no consumo desta fibra 
pelos animais. 

Uma possível explicação para o fato 
acima, é que o maior teor de carboidratos não 
fibrosos na composição do feno de catingueira 
quando comparado ao feno de tifton, o que 
promoveria uma maior taxa de passagem dos 
componentes fibrosos para o trato 
gastrointestinal. Pode-se inferir também que, o 
equilíbrio no consumo da fração fibrosa das 
diferentes dietas pode estar relacionado com o 
tipo de material ofertado no nível 0% de 
substituição, onde a baixa relação folha:colmo, 
poderia ter provocado uma maior rejeição deste 
material.  

Segundo Seoane et al. (1992), o aumento 
no teor protéico da ração proporciona 
incremento no consumo dos componentes 
fibrosos e a redução deste provoca uma 
conseqüente diminuição da digestão do 
conteúdo da parede celular. Observando-se a 
discrepância do teor de proteína bruta do feno 
de catingueira com o do feno de tifton (Tabela 
2) verificando-se que, o efeito deste nutriente na 
dieta foi pronunciado, principalmente com 
relação ao consumo dos constituintes da parede 
celular, como pode ser observado na Tabela 3. 

Na Tabela 5, encontram-se os resultados 
de consumo de energia bruta, energia digestível 
e energia metabolizável, expressos em kcal/dia e 
kcal/kg0,75. 
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Tabela 5. Consumo de energia bruta, energia digestível e 
energia metabolizável de feno de catingueira e respectivos 
coeficiente de variação (CV). 

Níveis de Inclusão 
Parâmetros 0% 50% 100% CV 

          Energia bruta 
Kcal/dia 2172,1a 2427,8a 2397,3a 9,62 

Kcal/kg0,75 214,78 240,06 237,05  
          Energia digestível  

Kcal/dia 1146,22 1360,52 1377,22 9,84 
Kcal/kg0,75 113,34 134,53 136,18  

            Energia Metabolizável 
Kcal/dia 939,90 1115,62 1129,32 9,83 

Kcal/kg0,75 92,94 110,31 111,67  
Ŧ Médias seguidas da mesma letra na linha não diferem 
significativamente (P<0,05) pelo teste de Tukey. 

Considerando o consumo de energia 
(Tabela 5), em Kcal/dia, não se observou efeito 
significativo dos níveis do feno de catingueira 
sobre os parâmetros estudados, porém a adição 
deste proporcionou um aumento relativo no 
consumo de energia bruta da dieta, sendo 
2172,1 e 2397,3 g/dia para 0 e 100% de 
substituição do feno de tifton pelo de 
catingueira. Com o aumento no nível de 
participação do feno de catingueira a energia 
digestível expressa em Kcal/Kg0,75, pode-se 
verificar valores médios de 113,34; 134,53 e 
136,18, nos níveis 0, 50 e 100% de substituição, 
respectivamente. 

Segundo o NRC (1985) a exigência 
média de energia digestível para mantença de 
ovinos com aproximadamente 25 kg de peso 
vivo, é de 199 kcal/kg0,75. Diante destas 
informações, entende-se que as dietas estudadas 
no presente trabalho apresentaram déficit de 
energia digestível na ordem de 43,04; 32,40 e 
31,57%, para os níveis 0, 50 e 100% feno de 
catingueira. 
 Os coeficientes de digestibilidade 
aparente de matéria seca, matéria orgânica, 
proteína bruta, extrato etéreo, fibra em 
detergente neutro, fibra em detergente ácido e 
energia bruta expressos em percentagem, são 
apresentados na Tabela 6. 

Os coeficientes de digestibilidade da 
matéria seca e matéria orgânica não foram 
influenciados pelos níveis de inclusão do feno 
de catingueira (Tabela 6). Com relação à 
digestibilidade do extrato etéreo, observou-se 
decréscimo linear, à medida que se aumentou o 
feno de catingueira nas rações, sendo que o 
maior valor foi encontrado no tratamento com 

100% de tifton diferindo estatisticamente dos 
demais níveis. 

Tabela 6. Coeficientes de digestibilidade aparente da 
matéria seca, matéria orgânica, extrato etéreo, proteína 
bruta, fibra em detergente neutro e ácido e energia bruta 
de feno de catingueira. 

 Níveis 
Parâmetros 0% 50% 100% 
Matéria seca 56.78a 58.12a 58.34a 
Matéria orgânica 57.63a 59.62a 60.53a 
Extrato etéreo 34.37a 19.25ab 9.75b 
Proteína bruta 52.39b 66.61a 68.81a 
FDN 59.10a 53.07b 46.95c 
FDA 43.82a 38.49a 34.76a 
Energia bruta 52.76b 55.89ab 57.45a 

Ŧ Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem 
significativamente (p<0,05) pelo teste de Tukey. 

Por outro lado os animais que receberam 
dietas com maiores proporções do feno de 
catingueira, mesmo ingerindo maiores 
quantidades de extrato etéreo, não digeriram 
eficientemente este componente (Tabela 3). De 
acordo com Vasconcelos (1997), os ovinos 
apresentam maior sensibilidade a níveis mais 
altos de extrato etéreo na ração. 

Os teores de proteína bruta apresentaram 
diferenças significativas entre si, sendo que os 
valores dos níveis 50% e 100% de substituição 
do feno de tifton pelo feno de catingueira foram 
mais expressivos em relação ao nível de 0% de 
catingueira (Tabela 6). Fato que pode ser 
justificado pelas composições químicas das 
dietas com níveis mais elevados de proteína 
bruta, conforme Tabela 2. 

Os coeficientes de digestibilidade da 
fibra em detergente neutro apresentam os 
seguintes resultados, o tratamento com 0% de 
catingueira apresentou o maior resultado 
diferindo significativamente dos demais 
tratamentos. Quando se observa os tratamentos 
que foram acrescentados do feno de catingueira, 
constata-se que o nível de 50% de catingueira 
foi significativamente superior ao nível de 
100% de substituição de feno de catingueira 
pelo feno de tifton. Para a fibra em detergente 
acido não houve efeito. Alguns fatores parecem 
estar relacionados a este resultado, entre eles, a 
presença de tanino, segundo Lascano & Carulla 
(1992), pode reduzir, consideravelmente, a 
digestibilidade da fibra. 

Para Gonzaga Neto et al. (2001) outro 
fator que pode estar levando a esse 
comportamento é a concentração de lignina em 



196 

porcentagem da fibra em detergente neutro, que 
pode resultar em decréscimo da digestibilidade 
e, por último, ao acréscimo do conteúdo de 
lipídeos nos tratamentos que continham feno de 
catingueira em sua composição. 

Zeoula et al. (1994), estudando os 
parâmetros de fermentação e o grau de 
degradabilidade ruminal da matéria seca, 
proteína bruta e fibra em detergente neutro de 
fenos de leguminosas e gramíneas em ovinos 
alimentados com dois níveis de lipídeos (3,7 e 
7,8%), verificaram maior potencial da fibra em 
detergente neutro degradável no rúmen dos 
animais alimentados com a ração que 
apresentava menor teor de lipídeos. Alem disso, 
segundo Vasconcelos (1997) os lipídeos podem 
também afetar a digestibilidade da fração 
fibrosa, por formarem camadas sobre a 
superfície de contato das mesmas, impedindo 
maior ataque dos microrganismos. 

4 CONCLUSÕES 

O feno de catingueira apresentou valor 
nutritivo e consumo voluntário, que permitem 
considerá-lo como uma fonte alimentar de boa 
qualidade para pequenos ruminantes. 

A digestibilidade da proteína da dieta é 
favorecida com a adição do feno de catingueira, 
o contrário ocorre com os componentes da 
fração fibrosa que é comprometida com esta 
adição. 

O uso do feno de catingueira pode ser 
recomendado como recurso forrageiro de uso 
estratégico nos períodos de seca no semi-árido 
do Rio Grande do Norte. 
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