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A ovinocultura de corte tradicionalmente considera apenas a carcaça como produto final de 

comercialização, desprezando os constituintes não pertencentes à carcaça, que podem trazer renda 

adicional aos produtores. Neste contexto, avaliou-se níveis crescentes de FDN em dietas de alta 

proporção de concentrado sobre o peso dos órgãos internos e do trato gastrintestinal de cordeiros 

em terminação. Foram utilizados vinte e quatro cordeiros, com peso inicial de 24 ± 3 kg, divididos 

aleatoriamente e confinados em baias individuais, em delineamento inteiramente casualizado com 

três tratamentos e oito repetições. Os tratamentos foram níveis de FDN na dieta de 11, 17 e 23% 

com base na MS. As dietas foram compostas de milho, farelo de soja, minerais e silagem de milho, 

e fornecida à vontade duas vezes ao dia. Os animais foram pesados semanalmente e abatidos após 

50 dias de confinamento, com peso final de 40 ± 4 kg. No momento do abate, na evisceração, 

foram separadas, identificadas e pesadas todas as vísceras, sendo que o trato gastrintestinal foi 

pesado com e sem o conteúdo digestivo. Os dados foram submetidos à análise de regressão linear 

simples utilizando o programa estatístico SAS 9.0. Os níveis de FDN da dieta não influenciaram 

(P>0,05) os órgãos internos avaliados, com exceção ao baço que apresentou efeito quadrático 

(P=0,02). As vísceras (rúmen, retículo, omaso, abomaso, intestino delgado e grosso) sem conteúdo 

digestivo não apresentaram efeito estatístico significativo (P>0,05) com o acréscimo de FDN na 

dieta. Observou-se efeito quadrático para os estômagos (P=0,007) e o intestino grosso (P=0,002) 

com conteúdo, e efeito linear crescente para o conteúdo dos intestinos. Já, a gordura abdominal 

apresentou comportamento quadrático (P=0,017) com os diferentes níveis de fibra na dieta. 

Normalmente, dietas com baixos níveis de FDN, ocasionam um maior aporte de nutrientes 

digestíveis totais e consequentemente menor enchimento do trato gastrintestinal. Devido a isso, 

era esperado que dietas com níveis crescentes de FDN, ocasionassem um aumento linear no 

enchimento do TGI e diferentes tamanhos de vísceras. As dietas trabalhadas não evidenciaram 

elevadas taxas metabólicas ao ponto de alterar os órgãos (fígado e rim), não influenciaram os 

componentes não carcaça e proporcionaram boa eficiência alimentar aos cordeiros mestiços em 

terminação. 
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