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Introdução 
 
A ovinocultura é uma atividade com grande crescimento, com índices produtivos promissores e que 
vem apresentando excelentes resultados em sistemas de terminação em confinamentos, em relação 
à questão econômica, devido ao período mais curto para o abate (MACEDO et al., 2000). A 
alimentação tem um peso significativo sobre os custos totais de uma criação, o que leva à busca por 
alternativas viáveis economicamente e que ao mesmo tempo produzam bom desempenho nos 
animais. Assim pesquisadores tem buscado o uso de subprodutos na alimentação dos animais, como 
a glicerina bruta, que é gerada durante o processo de fabricação do biodiesel, definido como um 
mono-alquil éster de ácidos graxos, derivado de fontes renováveis, como óleos vegetais e gorduras 
animais (HANSEN et al.,2009), e por ter excedente de produção no país, torna o seu uso mais 
interessante, devido ao baixo custo. É um produto rico em glicerol, com elevado valor energético, e 
por isso pode ser utilizado em substituição ao milho. 
 
Objetivos 
 
O objetivo deste estudo é avaliar o consumo de cordeiros recebendo dietas com diferentes níveis de 
inclusão de glicerina bruta em substituição ao milho. 
 
Material de Métodos 
 
Os tratamentos foram referentes aos níveis de inclusão da glicerina bruta na dieta, em substituição ao 
milho, sendo 0, 7, 14 e 21% da matéria natural. O delineamento experimental utilizado foi quadrado 
latino 4x4, sendo quatro animais, quatro tratamentos e quatro períodos. As dietas foram fornecida em 
duas refeições, contendo 30% de volumoso e 70% de concentrado. Os animais foram alojados em 
baias individuais. O período experimental foi de 72 dias, sendo 21 dias de adaptação e quatro 
períodos de 13 dias, sendo 7 dias para adaptação a dieta, 5 dias o ensaio de digestibilidade. O 
consumo da ração era registrado diariamente, sendo realizada a pesagem do alimento fornecido e 
das sobras do dia anterior, o fornecimento era ad libitum. Nos últimos 5 dias de cada período, foram 
realizadas coletas de fezes e sobras, as quais eram pesadas, homogeneizadas, retirando-se 10% do 
total por animal, as quais foram pré-secas para obtenção dos coeficientes de digestibilidade aparente 
da MS. 
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Resultados e Discussão 
 
O consumo de matéria natural, obtido a partir do valor (em kg) da dieta total ofertada no dia menos a 
quantidade de sobras no cocho (em kg), foi semelhante entre os diferentes tipos de dietas. No 
tratamento com 0 de glicerina bruta a média de consumo de matéria natural entre os animais foi de 
4,9 kg, no tratamento com 7% de glicerina bruta foi de 5,4 kg, no tratamento com 14% de glicerina 
bruta foi de 6,0 kg e no tratamento com 21% de glicerina bruta foi de 5,9 kg. A quantidade de fezes 
mensurada foi de 1,19; 0,95; 0,88 e 1,07 kg para os tratamentos 0, 7, 14 e 21% de glicerina bruta. Os 
animais consumiam praticamente toda a dieta ofertada, sendo assim, na maioria dos dias não houve 
sobra de alimentos. Em apenas 30% dos dias experimentais houve sobras de alimentos, que 
variaram entre 50 e 200 g de matéria natural por dia. Esse experimento aconteceu do final do mês de 
agosto até outubro, e por esse motivo as análises bromatológicas ainda não estão concluídas. 
 
Conclusão 
 
A inclusão de glicerina bruta em substituição ao milho da dieta, pode ser recomendada para a 
alimentação de ovinos, pois não foi observado diferença no consumo da matéria natural em relação 
aos diferentes níveis de glicerina bruta nos tratamentos. 
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