
XI Simpósio de Pós-Graduação e Pesquisa em Nutrição e Produção Animal-VNP 2017 

 

 

DESEMPENHO ZOOTÉCNICO E ALIMENTAR DE CORDEIROS EM FASE DE 

TERMINAÇÃO SOB INFLUÊNCIA DA ADIÇÃO DE BIOSSURFACTANTE NA DIETA 
 

Monica Marcia da Silva*¹, Luciano Brochine**, Sarita Bonagurio Gallo**. 

 

* Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo (FZEA-

USP) . 

**Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Produção Animal – VNP - Universidade de São 

Paulo. 

¹monica.marcia.silva@usp.br 

Nutricionistas utilizam dietas de baixo teor de fibra e alta inclusão de óleo como fonte 

energética, com a finalidade de aumentar o desempenho de cordeiros confinados. O 

biossurfactante tem como função atuar na absorção destes lipídeos e assim aumentar o 

aproveitamento energético. Este projeto de pesquisa teve como objetivo avaliar a inclusão de 

biossurfactante em dietas de cordeiros em terminação sobre o desempenho zootécnico. O 

experimento foi realizado na Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da 

Universidade de São Paulo, Pirassununga, São Paulo. Foram utilizados 20 cordeiros por 

tratamento, sendo testadas duas dietas: com e sem o uso de biossurfactante. A dieta total era 

composta de 28% de silagem de milho e 72% de ração concentrada farelada, que era composta 

de milho moído, farelo de soja, óleo vegetal e minerais e a presença ou não do biossurfactante, 

que entrou na dieta no teor de 2% da matéria seca. A dieta total foi balanceada para apresentar 

valores de 17% de proteína bruta, 5% de óleo, 75% de NDT e 22 % de FDN. Os animais foram 

alimentados à vontade, com consumo individual controlado diariamente. O delineamento foi 

inteiramente casualizado, com análises das médias feitas pelo procedimento GLM do SAS, 

sendo comparada as médias pelo teste de Student a 5% de probabilidade. Apesar de não haver 

diferença estatística, os animais que consumiram biossurfactante tiveram peso final de 43,22 kg e 

o grupo controle 41,90 kg. Os cordeiros que consumiram biossurfactante apresentaram maior 

aceitação do alimento com óleo, pois tiveram maior consumo de matéria seca (2,36 kg vs 2,03 

kg, P= 0,0147), com maior ganho de peso (0,356g/dia vs 0,308 g/d, P= 0,0336), sendo 

confirmada o aproveitamento maior da dieta consumida pela melhor conversão alimentar (4,15 

vs 5,69, P=0,0172). Os valores encontrados para ganho de peso são altos sendo observado o 

efeito positivo do uso de biossurfactante assim como no consumo de matéria seca e no ganho de 

peso. Conclui-se que, em dietas de alto grão e com inclusão de óleo, a adição de biossurfactante 

otimizou o desempenho do animal e melhorou a sua eficiência alimentar. 
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