
1 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

CURSO DE ZOOTECNIA 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 

 

 

 

 

 

 

GLAUDÉRICA QUEIROZ GOMES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZAÇÃO DA TORTA DE COCO (Cocos nucifer) NA ALIMENTAÇÃO DE 

RUMINANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belém/PA 

2016 



2 

 

 

GLAUDÉRICA QUEIROZ GOMES 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZAÇÃO DA TORTA DE COCO (Cocos nucifer) NA ALIMENTAÇÃO DE 

RUMINANTES 

 

 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso (TCC), 

apresentado a coordenação do curso de 

Zootecnia da Universidade Rural Federal 

da Amazônia (UFRA), para a obtenção do 

título de bacharel em zootecnia. 

 

 

Orientador Dr. Cristian Faturi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belém/PA 

2016 



3 

 

FOLHA DE APROVAÇÃO 

 

GLAUDÉRICA QUEIROZ GOMES 

 

 

UTILIZAÇÃO DA TORTA DE COCO (Cocos nucifera) NA ALIMENTAÇÃO DE 

RUMINANTES 

 

 

 

 

 

 

Data da aprovação: ____/____/____ 

Trabalho de conclusão de curso (TCC), 

apresentado pela aluna do curso de 

Bacharel em Zootecnia da Universidade 

Rural Federal da Amazônia (UFRA), sob a 

orientação do Dr. Cristian Faturi. 

 

 

 

 

Banca Examinadora 

 

 

 

 

 

____________________________________                   

 Dr. Cristian Faturi                                                     

Orientador 

 

 

 

 

____________________________________ 

Msc. João Maria do Amaral Júnior        

 

 

 

 

____________________________________ 

Msc. Paula Fabriny Maués da Silva 

 

 



4 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dedico ao meu amado e saudoso pai Elpídio José 

Gomes (In memoriam), que infelizmente não pode 

acompanhar minha trajetória, a minha mãe Esperança 

Queiroz Gomes, minha amiga, minha guerreira que 

sempre acreditou no meu potencial, até mais do que eu, 

e principalmente ao grande amor da minha vida, minha 

filha Glady Alanna Gomes, razão da minha força. 

 



5 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço primeiramente a Deus por mais esse objetivo alcançado. Ao meu Pai Elpídio José 

Gomes (in memoriam) e a minha amada mãe Esperança Queiroz Gomes, que sempre acreditaram 

no meu potencial e me incentivaram a prosseguir, a minha adorada filha Glady Alanna Gomes 

que é o motivo da minha força e da minha superação, sempre me recarregando com seus abraços 

e beijos e compreendendo minha ausência durante esse período. Aos meus velhos amigos que 

compreenderam meu afastamento e nunca me abandonaram mesmo de longe, aos meus novos 

amigos, que conquistei e que fazem parte dessa história de medos e superações em especial a 

Alinne Andrade, Vanessa Caldas e Klyssia Fonseca (minhas trigolinas) que tornaram se muito 

mais que amigas (amigas/irmãs). Agradeço ao meu mestre/orientador Dr. Cristian Faturi e ao Dr. 

Aníbal Coutinho do Rêgo por doarem seu precioso tempo e repassarem seus conhecimentos com 

tanta dedicação. Ao Grupo de Estudos em Ruminantes e Forragicultura da Amazônia (GERFAM) 

que me recebeu de braços abertos e me deixaram fazer parte dessa linda família. 

 

 

 

                                               

                                                                                               A todos meu eterno agradecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

EPÍGRAFE 

 

 

 

“É melhor tentar e falhar, 

que preocupar-se e ver a vida passar; 

é melhor tentar, ainda que em vão, 

que sentar-se fazendo nada até o final. 

Eu prefiro na chuva caminhar, 

que em dias tristes em casa me esconder. 

Prefiro ser feliz, embora louco, 

que em conformidade viver ..." 

 

    

                                                                                                 Martin Luther King 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

RESUMO 

 

Objetivou-se com esta revisão descrever o efeito da inclusão de torta de coco nas dietas de 

ruminantes de acordo com pesquisas realizadas sobre a utilização do subproduto, adquirido após 

o processamento agroindustrial do coco que é uma espécie vegetal oleaginosa, passível de 

extração de óleos, e largamente disponível no mundo. A alimentação dos ruminantes é 

normalmente composta por forrageiras com baixos teores de extrato etéreo e, portanto, a inclusão 

de novos alimentos em algumas condições podem provocar modificações na fermentação ruminal 

e afetar o consumo de matéria seca e a digestibilidade dos nutrientes, porém quando esses 

animais são explorados para altos ganhos (leite e carne) é necessário um maior aporte de energia 

e proteína, além de outros nutrientes, essas elevações na exigência nutricional eleva a quantidade 

de concentrado com ingredientes de alto valor energético e protéico, onerando assim o sistema de 

produção. Em janeiro deste ano o território Brasileiro possuía 245.351 ha com coco-da-baía, 

sendo que 26.861 hectares na região norte e 23.616 hectares no estado do Pará, que produziu 

215.118 t do fruto, com essa produção do fruto na região a quantidade de resíduo agroindustrial 

também se encontra com uma oferta que precisa de um destino que não prejudique o meio 

ambiente. A utilização da torta de coco na alimentação animal estaria beneficiando tanto ao 

produtor quanto ao meio ambiente, porém como a torta de coco é composta em sua maioria por 

ácidos graxos saturados de cadeia média e ácidos graxos poli insaturados que são tóxicos aos 

microrganismos ruminais limitando assim o consumo de matéria seca e influenciando na 

digestibilidade da dieta, pesquisas vêm sendo desenvolvidas a fim de estimar a quantidade de 

torta de coco ideal a ser utilizada na dieta. 

 

Palavras-chave: ácidos graxos, consumo, desempenho, digestibilidade, subprodutos 
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ABSTRACT 

 

The objective of this review describe the effect of inclusion of coconut pie the diets according to 

research on the use of by-product ruminants, acquired after the agro-industrial processing of 

coconut is an oleaginous plant species, subject to oil extraction, and widely available in the 

world. The ruminant feed normally consists of fodder with low ether extract content and, 

therefore, the inclusion of new foods in some conditions may cause changes in ruminal 

fermentation and affect dry matter intake and digestibility of nutrients, but when these animals 

they are exploited for high returns (milk and meat) increased intake of energy and protein is 

necessary, as well as other nutrients, these increases in nutritional requirement raises the amount 

of concentrate with high energy and protein value ingredients, thus affecting the production 

system . In January this year the Brazilian territory had 245,351 ha with coconut-the-bay, with 

26,861 hectares in the northern region and 23,616 hectares in the state of Pará, which produced 

215,118 t of fruit, with this production of the fruit in the region the amount of waste 

agroindustrial also meets an offer that needs a destination that does not harm the environment. 

The use of coconut pie in animal feed is benefiting both the producer and the environment, but as 

the coconut pie is composed mostly of saturated fatty acids of medium chain and polyunsaturated 

fatty acids that are toxic to rumen microorganisms thus limiting the dry matter intake and 

influencing the digestibility of the diet, studies have been developed to estimate the right amount 

of coconut pie to be used in the diet. 

 

Keywords: fatty acids, intake, digestibility, by-products 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Os ruminantes possuem sua alimentação baseada em volumosos, porém quando esses 

animais são explorados para altos ganhos (leite e carne) é necessário um maior aporte de energia 

e proteína, além de outros nutrientes, essas elevações na exigência nutricional despendem de 

maior quantidade de concentrado com ingredientes com alto valor energético e proteico, 

onerando assim o sistema. Com o intuito de baratear o concentrado ofertado, novas alternativas 

de alimentação que fuja do milho e do farelo de soja, os quais possuem alto valor comercial, com 

os preços no mercado nacional diretamente influenciado pelo mercado exterior, vem sendo alvo 

de pesquisas (BORGES et al., 2008). 

 O coqueiro (Cocos nucifera) é uma das árvores frutíferas mais difundidas no mundo, 

estando presente em praticamente todos os continentes (exceto na Antártida). Em virtude desta 

dispersão e adaptabilidade, seu cultivo e sua utilização se dão de forma expressiva em todo o 

mundo, com os mais variados produtos, tanto de forma in natura quanto industrializada. A 

palmeira é originária de regiões com clima tropical e subtropical do Oceano Pacífico, tendo o 

Sudeste Asiático como sua principal referência de centro de origem e diversidade, seu cultivo se 

estendeu também a América Latina, Caribe e África Tropical. Atualmente, o coqueiro encontra-se 

em mais de 200 países diferentes, sendo encontradas plantações entre os paralelos 23°N e 23°S 

(FOALE; HARRIES, 2009).    

                Segundo IBGE (2016), em janeiro deste ano o território Brasileiro possuía 245.351 ha 

com coco-da-baía, sendo que 26.861 hectares na região norte e 23.616 hectares no estado do 

Pará, que produziu 215.118 t do fruto, com essa produção do fruto na região a quantidade de 

resíduo agroindustrial também se encontra com uma oferta que precisa de um destino que não 

prejudique o meio ambiente. A utilização da torta de coco na alimentação animal estaria 

beneficiando tanto ao produtor quanto ao meio ambiente, por isso estudos são realizados para 

propiciar dados de composição química, níveis de inclusão nas dietas, com diferentes proporções 

de concentrado, de modo a subsidiar a tomada de decisão de técnicos e produtores. Segundo 

Guimarães (2007) a torta de coco é utilizada na alimentação tanto de ruminantes como de não 

ruminantes, mas apesar de ser um alimento utilizado na alimentação animal há grande variação 

de resultados na literatura. 

 

 



11 

 

 2. OBJETIVO GERAL 

 

   

 

 Determinar através da revisão de literatura científica as melhores formas de utilização da 

torta de coco como fonte alternativa de proteína e energia no concentrado para ruminantes.  
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3.  SUBPRODUTOS NA ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES 

  De acordo com dados da FAO (2008) da totalidade de frutas processadas para produção 

de sucos e polpas cerca 40% são resíduos agroindustriais. Ultimamente tem aumentado a 

capacidade de processamento das agroindústrias devido à alta tecnologia utilizada e com isso a 

quantidade de resíduo gerada tem aumentado proporcionalmente, se tornando um problema para 

a indústria, já que esse acúmulo de resíduos gera custos operacionais, pois o material requer 

destino apropriado. Segundo Rosa (2011) esses resíduos representam perda de nutrientes, 

aumento potencial poluidor associado à disposição inadequada que, além da poluição de solos e 

de corpos hídricos quando da lixiviação de compostos, acarreta problemas de saúde pública. Por 

outro lado, o elevado custo associado ao tratamento, ao transporte e à disposição final dos 

resíduos gerados tem efeito direto sobre o preço do produto final. 

Estes subprodutos são inadequados à alimentação humana, mas apresentam potencial de 

uso para a alimentação animal, e vem sendo bastante pesquisados, principalmente para os 

ruminantes, cujo aparelho digestivo é capaz de converter produtos fibrosos e subprodutos em 

produtos nobres, como o leite e a carne, diminuindo o custo de produção e os impactos 

ambientais (PEREIRA, 2010). 

Do ponto de vista nutricional, os subprodutos da fruticultura são basicamente alimentos 

de natureza calórico-energéticos, contendo também algumas vitaminas. Contudo, seus teores de 

proteína em geral não atendem os requerimentos nutricionais dos animais. Entretanto, quando 

associados com outras fontes proteicas, os subprodutos podem constituir importantes fontes de 

nutrientes para a produção de carne e leite (VASCONCELOS, 2002). 

Na pecuária o custo com a alimentação representa um dos principais fatores da produção, 

a utilização de subprodutos agroindústrias se torna uma alternativa para reduzir o custo da 

produção, vindo substituir parte dos grãos que oneram a dieta (soja e milho), que também são 

utilizados para alimentação humana e possuem grande variação no mercado. Porém devemos 

priorizar alguns fatores para a escolha do subproduto como a quantidade disponível, a 

proximidade da fonte produtora e local de consumo, os custos com transporte, armazenagem, 

condicionamento (CARVALHO, 1992), além de ter conhecimento os efeitos causados nos 

animais, por isso muitas pesquisas estão sendo desenvolvidas neste contexto. 
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 Apesar dos ruminantes se alimentarem basicamente de forragens, a suplementação entra 

como uma fonte adicional de energia ajudando no desenvolvimento do animal, neste momento os 

subprodutos entram como ingredientes dos concentrados ofertados na dieta, entretanto segundo 

Souza (2000), apesar dos subprodutos agroindustriais de origem vegetal apresentarem potencial 

para serem usados em dietas para a produção animal, alguns contam com fatores antinutricionais 

que, e dependendo do processamento ao qual foram submetidos, podem interferir no desempenho 

produtivo dos animais. 

 

4. COQUEIRO E FRUTO 

 4.1 Histórico  

Segundo Foale e Harries (2009), o coqueiro (Cocos nucifera) é de origem asiática mais 

precisamente da região Sudeste da Ásia, estando presente em praticamente todos os continentes 

(exceto na Antártida), são árvores de climas tropicais e subtropicais, possui fácil adaptabilidade 

sendo cultivada de forma expressiva em todo o mundo, foi introduzido no Brasil através do 

estado da Bahia se disseminando pelo litoral nordestino. O Brasil possui área plantada com mais 

de 245 mil hectares, com uma produção 7.714 (kg/ha). Dos quatros maiores produtores de coco 

do país três são da região nordeste (Bahia, Ceará e Sergipe) primeiro, segundo e terceiro lugar 

respectivamente, e o Pará na região norte ficando com a posição de quarto maior produtor de 

coco do Brasil com uma área de 23.616 mil hectares plantada e produção de 215.118 mil 

toneladas do fruto (IBGE, 2016). 

O coco é cultivado no país para a obtenção de vários coprodutos como água de coco 

(fruto verde), produção do leite de coco, o coco ralado (in natura ou industrializado) e óleo de 

coco que é amplamente usado na alimentação humana e como matéria prima para a produção de 

cosmético e sabão, após o processo de extração nas agroindústrias resta o resíduo do fruto. 

  

4.2 Morfologia 

O coqueiro (Cocos nucífera) é uma planta monocotiledônea, da família Palmae, planta 

arbórea, e entre as variedades mais importantes deste grupo, pode-se citar a Typica (Var. 

Gigante) e Nana (Var. Anã). O cultivar “coqueiro gigante” é o preferido pelos produtores, devido 

suas características desejáveis como rusticidade, crescimento rápido e alta produção, inicia o seu 

florescimento entre 5 a 7 anos em condições ecológicas ideais, atingindo 20 a 30 m de altura e 
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produzindo aproximadamente 80 frutos/planta/ano. O coco é um alimento rico em lipídios e 

proteínas, o fruto maduro possui em média, 46,30% de matéria seca total, 7,8% de proteína bruta 

e 66,59% de extrato etéreo (CARVALHO, 2007). 

O coqueiro gigante possui copa densa e elegante. Possui raiz fasciculada (1,8 m para os 

lados e até 0,6 m caule para baixo), folha constituídas de pecíolo curto e por vários pseudo-

folíolos, com 6 m de comprimento e um a dois anos de vida; inflorescência axilar em forma de 

cacho com flores femininas globosas.  É uma planta monoica, ou seja, com órgãos masculinos e 

femininos na mesma planta. O fruto é constituído do exocarpo fino (casca lisa), do mesocarpo 

(camada fibrosa) e do endocarpo ósseo (parte dura) com três poros de germinação, no interior do 

fruto encontra-se o endosperma liquido que posteriormente se torna endurecido (a amêndoa) e a 

"água de coco" (DEL CANÍZIO, 2002; LORENZI et. al., 2010).  

                    

                            Figura 1: Ilustração do fruto interna e externamente 

 
                             Fonte: www.biologia.edu.ar 

 

 

5. PROCESSO DE EXTRAÇÃO DOS COPRODUTOS DO COCO 

Após o processo de extração da fração lipídica da polpa do coco nas indústrias 

alimentícias, resta um subproduto com valor nutritivo e com fração fibrosa elevada denominada, 

torta de coco. 

 Carvalho (2007) explica o passo a passo do processamento do fruto maduro, para a 

produção de coco ralado e de leite do coco: São eliminados os frutos (com defeitos, quebrados, 

deteriorados ou no início de germinação); nos frutos selecionados, com maturação de 13 a 14 

meses é retirado o mesocarpo (parte fibrosa) com auxílio de uma lâmina afiada; o endocarpo é 
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retirado com o auxílio de um choque térmico (120ºC, 1,05 kg/cm
2 

de pressão por 20 minutos), 

acontece a contração da amêndoa, soltando-a parcialmente do endocarpo; após resfriamento os 

cocos são quebrados ao meio manualmente com martelos; a polpa é separada do casquilho; em 

seguida ocorre a despeliculagem, onde a película marrom é separada do endosperma por atrito 

através de um sistema de lixadeira; após a lavagem a polpa é submetida ao processo de 

industrialização, é desintegrada e prensada em peneira de 2 mm, retirando o leite de coco 

restando o bagaço com alto teor de umidade que pode ser aproveitado para a fabricação de coco 

ralado (desidratado em estufa de ventilação forçada a 70ºC até atingir < 4% de umidade) ou 

misturado ao material que sobrou da despeliculagem e das amêndoas descartadas na seleção dos 

frutos, formando o resíduo agroindustrial. Outra forma de processamento do coco é para obtenção 

de óleo de coco, nesse caso, além do processo de prensagem descrito anteriormente, o bagaço 

desidratado passa por processo de extração do óleo por hexano, gerando um resíduo com menor 

teor de extrato etéreo. 

De acordo com a FAO (2003), mil frutos produzem, em média, 100 kg de copra, cujo 

processamento rende, aproximadamente, 110 kg de azeite e 55 kg de torta de coco, o restante (15 

kg) é evaporado com a umidade.  

 

6. TORTA DE COCO 

6.1 Características 

A torta de coco é o subproduto obtido após a industrialização do coco (extração do óleo), 

possui cor marrom clara, odor característico, com partículas pequenas e macias que sobre pressão 

podem liberar óleo, contém algumas partículas duras e escuras devido a pequenos pedaços de 

casca que permaneceram pressas a copra (polpa do coco) e pode ser utilizado como uma fonte 

proteica e energética na alimentação animal (BUTOLO, 2002). Altas temperaturas durante a 

estocagem aceleram a rancificação e, em regiões de grande umidade, a armazenagem em 

condições inadequadas pode favorecer a contaminação microbiana (JÁCOME et al., 2002). 

Na extração do óleo de coco, a copra é macerada, por compressão resultando na torta de 

coco, a quantidade de óleo extraída pode variar de acordo com o método de extração (ASSIS et 

al., 2000). A torta apresenta um teor de 20 a 25% de proteína bruta de razoável qualidade e 10 a 

12% de fibra, sendo que esse teor de fibra em alguns animais interfere na adequada utilização da 
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proteína, porém a torta de coco pode ser utilizada em rações para coelhos, já que as dietas desses 

animais demandam de teores alto de fibra (JÁCOME et al., 2002; ARRUDA et al., 2009). 

A proteína da torta de coco é de qualidade superior à do milho, porém pela deficiência em 

aminoácidos como a lisina, o seu valor proteico é inferior ao farelo de soja. Embora a proteína, 

encontrada no alimento, seja inferior àquelas usadas normalmente como suplemento proteico, a 

utilização desse ingrediente pode ser economicamente viável em áreas, onde a disponibilidade de 

outras fontes de proteína de qualidade seja escassa (HAPONIK et al., 2009). Segundo Silva 

(2007), a torta de coco é um subproduto empregado tanto na alimentação de ruminantes como de 

não ruminantes, porém, é necessária a avaliação frequente do resíduo, pois há grande variação em 

sua qualidade em virtude da eficiência da extração dos produtos finais. 

 

 6.2 Composição Química  

 Alguns subprodutos agroindustriais podem ser usados na alimentação dos animais, no 

entanto, características alimentares podem ser tanto positivas quanto negativas no que diz 

respeito à conversão do alimento em produto animal. Para que esses subprodutos possam ser 

utilizados com eficiência na produção animal, é necessário avaliar a composição química, o 

consumo e a digestibilidade do alimento (SILVA et al., 2010), então, ao introduzir uma nova 

alimentação na dieta do animal é necessário conhecer a composição química deste alimento a fim 

de ofertar as quantidades ideais que atendam às necessidades nutricionais dos animais. Na tabela 

1 apresentam-se os valores da composição química da torta de coco analisados por diversos 

autores em estudos utilizando o resíduo do coco adquirido de diferentes agroindústrias e 

diferentes tipos de extração. 

Tabela 1. Composição química da torta de coco na matéria seca de acordo com as literaturas 

revisadas. 

TORTA DE COCO 
MS 

(%) 

PB 

(%) 

EE 

(%) 

MM 

(%) 

MO 

(%) 

FB 

(%) 

FDN 

(%) 

FDA 

(%) 

EB 

(Kcal/Kg) 

SOUZA JUNIOR et al. (2011) 89,19 22,40 8,80 4,56 95,19 - 46,71 18,89 5.461,1 

PASCOAL et al. (2010) 96,35 21,25 33,90 4,06 - - 35,08 15,46 5.980,7 

VALADARES FILHO et al. (2006) 89,64 23,38 9,36 6,29 - - 50,31 37,31 - 

ROSTAGNO et al. (2005) 90,90 21,85 3,15 6,36 - 13,90 - - - 

EMBRAPA (1991) 92,26 25,42 17,08 5,84 - 12,57 - - 5.083 

HAPONIK et al. (2009) 96,17 25,09 21,66 4,09 - 15,07 23,77 59,29 5.391 

SILVA et al. (2006) 93,37 18,01 34,18 3,72 89,66 - 40,96 19,30 5.960 

 Fonte: adaptado por autor. 
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 Podemos observar que existem variações nos valores da composição química encontrada 

pelos autores, principalmente no teor de estrato etéreo (EE). Segundo Jácome et al. (2002) e Silva 

et al. (2008), essas variações podem ser atribuídas a condições do solo, clima, variedade genética 

e o processo de obtenção do resíduo (mecânica e química), que é o principal responsável pelas 

diferenças encontradas, com a variação na composição, consequentemente há variação do valor 

de energia digestível e metabolizável dos subprodutos de origem vegetal. Carvalho (2007) afirma 

não haver um processamento padrão para a extração da fração lipídica do coco, o que influência a 

análise da composição química da torta de coco, devido à eficiência da extração e a quantidade de 

pericarpo que é a fração do fruto que apresenta baixa digestibilidade. Segundo Souza Junior 

(2011) a torta de coco possui um teor de lignina de apenas 3%, juntamente com teor de FDA de 

18,59%, inferiores aos observados em diversas gramíneas tropicais, diante desses valores afirmou 

que a torta de coco possui fibra vegetal de qualidade. 

A torta de coco pode ser usada na ração tanto como uma fonte proteica como uma fonte 

energética, pelo seu conteúdo lipídico (JÁCOME et al. 2002), é composta em sua maioria por 

ácidos graxos saturados de cadeia média que possuem de 10 a 14 átomos de carbono (GROBAS; 

MATEOS, 1996), com maior ocorrência do ácido láurico e do mirístico, como detalhado na 

tabela 2. 

 

                               TABELA 2: Composição de ácidos graxos existentes no óleo do coco. 

ÁCIDOS GRAXOS % 

Láurico (C12: 0) 47,00 

Mirístico (C 14:0) 18,00 

Palmítico (C16: 0) 9,00 

Oleico (C18: 1) 7,00 

Esteárico (C18: 0) 2,50 

Linoleico (C 18:2) 2,50 
                               Fonte: Grobas e Mateos (1996) 

  

7. LIPÍDIOS NA ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES  

 Lipídios são substâncias orgânicas oleosas ou gordurosas, insolúveis em água, extraídas 

das células e tecidos por solventes orgânicos não polares como o clorofórmio e o éter. Os lipídios 

mais abundantes são as gorduras ou triacilgliceróis, que são fontes importantes de energia para a 

maioria dos organismos, sendo a principal forma de armazenamento de energia química nos 

vertebrados (BEORLEGUI; FERREIRA, 1990).   
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Os ruminantes são animais tipicamente de pastagens, com alimentação composta por 

forragens, sendo estas pobres em gordura (3% na MS) e ricas em fibra, por isso o rúmen e as 

bactérias ruminais tiveram um desenvolvimento adaptado para receber e utilizar as fibras 

contidas nas forragens como fonte de energia, com isso os ruminantes apresentam limitações no 

consumo de dietas com elevado teor de lipídios, já que afeta a fermentação ruminal prejudicando 

a degradação e absorção dos demais nutrientes da dieta (PAULA et al., 2012).  

    Segundo Van Soest (1994) e Medeiros (2004) são admitidos níveis máximos de 6 a 7% de 

extrato etéreo na matéria seca da dieta dos ruminantes, e valores superiores afetariam a 

degradação ruminal, diminuindo a digestão da fibra devido ao efeito tóxico direto dos ácidos 

graxos sobre os microrganismos ruminais fibrolíticos, principalmente as gorduras insaturadas.  

Os ruminantes possuem uma capacidade limitada de oxidar os ácidos graxos ou até 

mesmo o efeito físico pelo recobrimento das partículas alimentares com gordura, com 

consequente redução do contato destas com agentes de digestão (PALMQUIST; MATTOS, 

2011). Esse efeito na digestão foi observado por Rogério (2001) fornecendo níveis crescentes de 

caroço de algodão, para ovinos recebendo como volumoso feno de Tifton-85 e por Morais (2007) 

fornecendo para caprinos castanha de caju, que possui alto teor de extrato etéreo.   

Entretanto, segundo Oliveira et al. (2004), atualmente há um elevada exigência na 

produção animal (carne e leite) e para alcançar altas produções a alimentação dos animais devem 

acompanhar as crescentes exigências nutricionais e assegurar uma adequada ingestão de energia, 

uma das alternativas para conseguir esse maior aporte de energia é a adição de gordura na dieta, 

pois de acordo com Vargas et al. (2002), a gordura possui 2,25 vezes mais conteúdo energético 

que os carboidratos, com isso vem crescendo as pesquisas sobre a ingestão de energia digestível 

com suplementação de gordura e os efeitos ao desempenho do animal. 

O metabolismo de lipídios no rúmen é limitado pela taxa de liberação da matriz do 

alimento, em grãos e em sementes de oleaginosas é necessária a degradação da parede celular  

para que a hidrólise comece, após a liberação os triacilgliceróis são hidrolisados a ácidos graxos e 

gliceróis que são fermentados a ácidos graxos de cadeia curta, porém certos ácidos graxos são 

tóxicos aos microrganismos ruminais principalmente os poli-insaturados, essa toxidade está 

relacionada à natureza anfifílica dos ácidos graxos (solúveis tanto em solventes orgânicos como 

em água), tais ácidos incluem os de cadeia média (10 a 14 átomos de carbono) e poli-insaturados 

de cadeia longa (PALMQUIST; MATTOS, 2011).  
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8. TORTA DE COCO NA ALIMENTAÇÃO ANIMAL 

8.1 Consumo  

Várias pesquisas são realizadas com o intuito de adequar o uso da torta de coco na 

alimentação animal suprindo as exigências nutricionais, diminuído os custos sem que isso 

interfira no sucesso da produção. O consumo é o componente que exerce papel de maior 

importância na nutrição animal, uma vez que determinará o nível de nutrientes ingerido, e 

consequentemente, o desempenho animal (SILVA, 2011). 

  Silva et al. (2006) avaliou quatro dietas onde substituiu o feno de Tifton-85 pela 

crescente inclusão da torta de coco (0, 8, 17, 25%) com base na matéria natural,  e pelo teste de 

médias não observou efeito significativo nos consumos de matéria seca, matéria orgânica, 

proteína bruta e extrato etéreo, como representado na tabela 3, porém a análise de regressão 

indicou efeito quadrático do consumo de matéria seca em relação ao nível de torta de coco, 

indicando pela derivação da equação (dx/dy=0) que o maior CMS (consumo de matéria seca) 

seria alcançado com 4% de torta de coco: 

CMS = 462,34 – 1,95 %COCO – 0,24 %COCO
2 

(R
2

=0,25; p=0,05) 

Segundo Van Soest (1994) esse efeito negativo sobre o CMS poderia ser atribuído a uma 

queda na digestibilidade ruminal das frações fibrosas devido à elevação do EE, o que elevaria o 

tempo de retenção da digesta no rúmen, com depressão no CMS.  

 Em relação ao CEE o efeito foi quadrático, indicando que, apesar do nível de EE da dieta 

aumentar, houve queda no CMS que resultou na queda também do CEE. As equações abaixo 

indicam que o CEE máximo estaria entre 19 e 20% de inclusão de torta de coco:  

 

CEE = 8,50 + 1,69 %COCO – 0,043 %COCO
2 

(R
2

=0,46; p=0,0056) 
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Tabela 3: Médias dos consumos totais (g), diários da matéria seca (CMS), matéria orgânica (CMO), 

proteína bruta (CPB), extrato etéreo (CEE) de dietas contendo feno de Tífton-85 e níveis 

crescentes de torta de coco ofertadas para ovinos (0, 8, 17 e 25%) na matéria natural. 

Variáveis 

(g/animal/dia) 

Nível da torta de coco no concentrado MÉDIA CV**(%) 

0% 8% 17% 25%   

CMS  453,47 456,00 335,07 272,16 376,18 38,05 

CMO  377,69 385,32 285,13 235,54 320,42 38,11 

CPB  32,76 36,88 29,39 23,07 30,52 38,64 

CEE  7,58
b 

21,83
a 

22,21
a 

24,82
a 

19,11
 

42,04 
 * Médias seguidas por letras diferentes significam diferença (p<0,05, SNK) em uma mesma linha. ** Coeficiente de variação. 

  Fonte: silva et al. (2006), adaptado pelo autor. 

 

Braga et al. (2009) observou diferença significativa em relação aos consumos de MS, 

MO, PB, EE, FDA, FDN, quando forneceram dietas a base de farelo de soja, grão de milho 

triturado, torta de algodão e diferentes níveis de torta de coco (0, 6, 12, 18%) e com 40% de feno 

de Tifton 85, o CMS em g/animal/dia variou entre 887,47 e 959,25 e o tratamento com 6% de 

inclusão de torta de coco apresentou maior consumo/animal/dia. Observaram também efeito 

significativo sobre o consumo de matéria orgânica (CMO). O maior consumo também ao nível de 

6% de torta de coco e o menor com 18%. O CMO aumentou de 897,75 g/animal/dia para 915,75 

g/animal/dia, de 0 a 6%. Os consumos de proteína bruta (CPB) expressos em g/animal/dia, dos 

animais alimentados com as diferentes dietas foram: 158,50 (0%), 187,17 (6%), 179,62 (12%) e 

165,48 (18%). Foi observada diferença (P<0,05) para o CPB, quando expresso em g/animal/dia. 

As dietas contendo 6% e 12% da torta de coco proporcionaram maior consumo quando 

comparadas às dietas com 0 e 18% de inclusão. Em relação ao consumo de extrato etéreo houve 

relação direta, tendo um consumo crescente, o maior nível de inclusão (18%) apresentou o maior 

consumo de extrato etéreo, esse resultado também foi encontrado por Castro et al. (2007) que 

fornecendo 4 diferentes dietas orgânicas, observou menor consumo de EE nas dietas que 

continham os menores teores de extrato etéreo. Os resultados do consumo de extrato etéreo 

diferem dos encontrados por Silva et al. (2006).      

Irino (2010) ofertou para ovinos dietas composta por uma relação volumoso: concentrado 

de 40:60, sendo o volumoso utilizado a silagem de Capim Elefante Napier (Pennisetum 

purpureum) aditivado com 3% de milho triturado e concentrado a base de grão de milho moído, 

farelo de soja, minerais e com inclusão de (0, 25, 50 e 75%) de torta de coco , e observou que de 

acordo com a aumento da inclusão da torta de coco houve diminuição do consumo de matéria 

seca, onde para cada ponto percentual de aumento de torta de coco na dieta houve diminuição no 
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consumo de matéria seca em 4,28 gramas, Mesmo comportamento é observado quando o 

consumo é expresso em unidade de tamanho metabólico e como porcentagem do peso vivo, com 

valores de 60,32; 59,4; 48,21; e 29,84 unidade de tamanho metabólico e 2,91; 2,91; 2,36 e 1,48% 

do peso vivo para os níveis de 0, 25, 50 e 75% de inclusão de torta de coco no concentrado, 

respectivamente. No, entanto observa-se que, na inclusão de 25% de torta de coco, o consumo de 

matéria seca apresentou pouca variação em relação ao tratamento sem torta de coco. Podendo 

inferir que o consumo de matéria seca para o tratamento com 25% de torta de coco é semelhante 

ao tratamento controle, sem torta de coco, sendo que o tratamento com 25% de torta de coco não 

se mostrou significativo ao tratamento controle com 0% de torta de coco, como apresentado na 

tabela 4. 

        Tabela 4: Médias e equações de regressão ajustadas para os consumos em função dos níveis              

        de inclusão de torta de coco na dieta de ovinos. 

Variáveis 

(g/animal/dia) 

Nível de torta de coco no concentrado Equação de regressão 

0% 25% 50% 75% 

CMS  536 536 413 250 Y= 597,5-4,28X 

CPB  78,2 77,3 57,3 33,4 Y= 88,8-0,69X 

CEE  15,5  24,9 24,2    18,1 Y= 20,68 

FDN 214,0    225,0 207,1    134,8 Y=195,22 

FDA 126,9   152,6 158,6    115,8 Y=138,48 
          Fonte: IRINO (2010), adaptada pelo autor. 

De acordo com Lana (2005), o consumo dos alimentos depende de fatores físicos e 

fisiológicos nos ruminantes. Os fatores físicos atuam pela distensão do aparelho digestivo 

causada pela fibra e os fatores fisiológicos pela detecção de ácidos graxos voláteis (AGV) no 

epitélio ruminal. Montardo (1998) afirmou que a redução do consumo diário da torta de coco 

com o aumento do nível de inclusão na dieta estaria relacionada à palatabilidade do coco e ao seu 

teor de FDN e EE. Alimentos com alta umidade, pulverulentos e ricos em fibra diminuem o 

consumo de matéria seca, enquanto alimentos palatáveis e processados aumentam o consumo. 

Baseando-se nessa afirmação, e na composição química dos ingredientes do concentrado 

realizada por Irino (2010) demonstrada na tabela 5, poderíamos concluir que a maior inclusão da 

torta de coco na dieta causou rejeição por parte do animal devido ao alto teor de fibras e de 

extrato etéreo que se mostraram superiores aos valores encontrados no milho moído e ao farelo 

de soja, que eram retirados do concentrado conforme a inclusão da torta de coco, elevando assim 

a quantidade de fibras e de extrato etéreo das dietas, onde até 25 % de inclusão não alterou o 

consumo de matéria seca. 
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Tabela 5: Composição química dos ingredientes  

Variáveis (%) Torta De Coco Silagem Milho Farelo De Soja 

MS 90,57 22,2 87,7 86,64 

EE 14,44 2,34 7,71 1,29 

FDN 59,51 64,73 33,83 26,89 

FDA 46,88 59,62 7,73 9,99 
Fonte: Irino (2009), adaptada pelo autor 

  Não podemos esquecer que essa quantidade de extrato etéreo está diretamente 

relacionada com a qualidade da torta e o tipo do processo de extração do óleo de coco, então com 

as mesmas inclusões de torta de coco obtidas de diferentes agroindústrias, podemos encontrar 

resultados distintos aos observados nos estudados acima. Como podemos observar anteriormente 

na tabela 2, a composição lipídica da torta de coco é rica em óleos saturados de cadeia média, 

correspondendo a mais de 80% da composição, em especial ácido láurico e ácido mirístico que 

como já foi explicado são tóxicos aos microrganismos ruminais. 

 Souza Júnior (2011) trabalhou com inclusão de torta de coco na dieta de capim quicuio-

da-Amazônia para ovinos aos níveis de 0,4; 0,8 e 1,2 % de PV animal, e obteve um consumo 

médio de matéria seca em porcentagem do peso vivo de 1,55; 1,84; 1,81 e 1,77% respectivamente 

aos tratamentos, esses valores são baixos quando comparados aos 2,5 % indicado no NRC (1996) 

para ruminantes. Em relação a PB (g de PB/dia) à medida que aumentou a inclusão da torta de 

coco maior foi o consumo animal. O consumo de EE aumentou ao nível de 0,4 e 1,2%PV (8,8% 

de EE) na dieta, mas se manteve adequado mesmo no nível máximo de inclusão 1,2% PV, (3,42 

± 0,07 de EE da dieta total) e provavelmente não teve efeitos digestivos nos animais. Assim com 

bases nesses valores de consumo a torta de coco poderia ser incluída na alimentação animal como 

uma boa fonte proteica. 

 Oliveira (2011) ofereceu a búfalos em sistema rotacionado com Panicum maximun cv. 

Mombaça, três dietas experimentais na proporção de 1% de peso vivo animal (á base de milho e 

soja (controle); á base de torta de coco; á base de torta de dendê) e observou que o consumo dos 

concentrados no grupo controle e da torta de coco apresentou efeito quadrático e o grupo que 

recebeu o concentrado com base de torta de dendê apresentou consumo linear crescente no 

período do experimento, O consumo da dieta com adição de torta de coco diminuiu no decorrer 

do experimento e teve o menor consumo de proteína bruta, o consumo de lipídios foi maior no 

grupo alimentado com a dieta à base de torta de dendê.      
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 Silva (2016) ofertou à ovinos, dietas compostas por uma relação volumoso: concentrado 

de 30:70%, com dois níveis de inclusão da torta de coco na fração concentrada da dieta (controle, 

15 e 30%) em substituição ao farelo de soja e ao milho moído e observou que, a inclusão de torta 

de coco reduziu os consumos de MS, PB, FDN e FDA quando considerados em % PV e em 

UTM, a medida que aumentou o nível de inclusão da torta de coco. Porém o consumo de MS, 

PB, FDN e FDA em relação à g/animal/dia não foram significativos nos tratamentos controle e 

15% de inclusão de torta de coco, apresentando valores acima dos encontrados para o tratamento 

com 30% de inclusão de torta de coco. O consumo de EE em g/animal/dia, em % PV e em UTM 

foi equivalente nos tratamentos com inclusão de 15 e 30% de torta de coco, diferindo da dieta 

controle. Este autor, também observou que os animais que receberam dietas com inclusão 30% de 

torta de coco selecionavam a dieta consumindo o volumoso e rejeitando o concentrado, enquanto 

que o grupo que recebeu 15% de inclusão de torta realizou um consumo mais equilibrado da 

dieta, deixando como sobras pequenas frações dos dois alimentos. 

 Silva (2016) analisando a quantidade de extrato etéreo consumido pelos animais em seu 

experimento e nos experimentos de Silva et al. (2006) e Souza Junior (2009), observou que as 

quantidades de extrato etéreo relativas a torta de coco consumidas foram bem próximas (25,46g, 

22g, 21,79g, respectivamente), o que representava mais ou menos 0,11% PV animal em cada 

trabalho, relacionando esses valores ao limite de extrato etéreo da torta de coco ingerido pelos 

animais, chegou à conclusão que não é a quantidade de lipídios totais consumidos que está 

influenciando negativamente o consumo das dietas e sim a quantidade de lipídios advindos da 

torta de coco, pois de acordo com Grobas e Mateos (1996) a torta de coco é composta em sua 

maioria por ácidos graxos de cadeia média, os quais juntos com os ácidos graxos poli-insaturados 

de cadeia longa são tóxicos aos microrganismos ruminais provocando redução no consumo  

(PALMQUIST; MATTOS, 2011). 

Santos et al. (2009) não encontraram influência das dietas com diferentes níveis de extrato 

etéreo sobre o consumo de matéria seca, em ovinos alimentados com canola em grão, torta de 

canola e farelo de canola, apresentando 8,40%; 5,85% e 4,25% de EE nas dietas, 

respectivamente. No entanto, era esperado uma queda no consumo visto que a dieta total 

ultrapassou os 6% de lipídios que é o limite estipulado na literatura, constatando assim que a 

quantidade de extrato etéreo na dieta total não interferiu no consumo de matéria seca.  

 



24 

 

8.2 Digestibilidade 

 Segundo Oliveira (2011) a torta de coco possui 51,52 % de sua proteína composta pela 

fração B2, considerada de média degradabilidade, o que favorece a qualidade desse ingrediente. 

 A digestibilidade nos permite mensurar a quantidade dos nutrientes do alimento que serão 

aproveitados pelo animal. Essa pode ser avaliada por três métodos: método “in vivo”, “in situ” e 

“in vitro”. O método “in vivo” consiste na medição do consumo de matéria seca do alimento e da 

produção total de fezes do animal, calculando-se a diferença entre as medições encontramos a 

digestibilidade conceitualmente chamada de aparente, por não levar em consideração as perdas 

endógenas dos animais. Segundo Albuquerque et al. (2005), a digestibilidade dos alimentos não é 

constante para todos os animais ou para todas as condições de alimentação, mas a sua principal 

variação advém das diferenças entre estruturas, composição química e estágio de maturidade da 

planta 

 Merlo et al.  (2007) ao avaliarem dietas com substituição do feno de Tifton-85 por 

crescente inclusão da torta de coco (0, 8, 17, 25%) com base na matéria natural, verificaram 

maiores teores de proteína bruta e de extrato etéreo e menores teores de frações fibrosas (FDN e 

FDA) da torta de coco em relação ao feno. A inclusão de torta de coco elevou os teores de PB, 

EE, EB e NDT das dietas, destacando-se o EE que em 17 e 25% de inclusão ultrapassou valores 

de 5 a 7%. Observaram que a inclusão da torta de coco em até 25% nas dietas de borregos não 

influenciou os coeficientes de digestibilidade da matéria seca, matéria orgânica e proteína bruta, 

contrariando a expectativa de aumento na digestão dessas frações com a inclusão da torta de 

coco, que é menos fibrosa que o volumoso ofertado, entretanto a digestibilidade do extrato etéreo 

foi significante segundo a equação de regressão em função do nível de inclusão da torta de coco 

(%COCO):  

DEE = 28,87 + 6,53 %COCO – 0,17%COCO
2 

(R
2

=0,88; p<0,0001) 

 

BOSA et al. (2012) realizaram experimento fornecendo a borregos dietas isoproteicas, 

compostas por 40% de volumoso - silagem de capim-elefante (Pennisetum purpureum) e 60% de 

concentrado contendo milho, farelo de soja, minerais e inclusões de 25, 50 e 75% de torta de 

coco, onde a digestibilidade aparente da matéria seca apresentou valores de 76,96; 76,3 e 67,89% 

para os níveis 25, 50 e 75% de inclusão de torta de coco, respectivamente. Não foi observado 

diferença na digestibilidade para os tratamentos com 25 e 50% de inclusão de torta de coco,  
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Segundo Palmquist e Corand (1978) e Van Soest (1994) dietas com elevado nível de 

extrato etéreo podem causar queda no coeficiente de digestibilidade da matéria seca, e falta de 

efeito ou melhoria na digestibilidade da proteína bruta. Entretanto os trabalhos observados não 

apresentaram depressão no coeficiente de digestibilidade da matéria seca, o que deve estar 

relacionado ao menor consumo de matéria seca observado no tratamento com maior inclusão de 

torta de coco, pois menores valores de consumo podem acarretar em redução na taxa de 

passagem e consequentemente melhorar a digestibilidade, pelo maior tempo de permanência do 

alimento dentro do rúmen. 

 

8.3 Desempenho  

 Os ruminantes possuem sua alimentação baseada em volumosos, porém quando esses 

animais são explorados para altos ganhos (leite e carne) é necessário um maior aporte de energia 

e proteína, além de outros nutrientes, o desempenho animal depende da ingestão de nutrientes 

digestíveis e metabolizáveis, sendo 60% a 90% do desempenho animal explicado pelas variações 

no consumo, e somente 10% a 40% são creditados à digestibilidade (MERTENS, 1994).  

Segundo Languidey e Araújo (1983), estudando a substituição parcial do farelo de algodão pela 

torta de coco na ração de vacas em lactação, observaram um pequeno acréscimo na gordura do 

leite, em tratamentos que recebiam a torta de coco.   

Com o objetivo de estudar diversas fontes de proteínas que escapam da fermentação 

ruminal, Ramos et al. (1998) forneceram 2 kg de concentrados contendo 31,5 e 63% de torta de 

coco a novilhos em pastagem de capim estrela no período da seca e encontraram ganhos médios 

diários de 1,05 e 1,21 g para os animais que receberam concentrado com 31,5 e 63% de torta de 

coco, respectivamente. Tais autores destacaram que a torta de coco seria fonte interessante de 

proteína sobre passante no rúmen e recomendaram para aumentar o desempenho animal utilizá-la 

no período menos chuvoso, no qual o nitrogênio da pastagem estaria baixo. 

Segundo Oliveira (2011), em trabalho realizado com bubalinos criados em sistema 

Silvipastoril com pastejo intermitente, formado por capim mombaça (Panicum maximum cv. 

Mombaça), e alimentados individualmente com uma ração suplementar e subprodutos 

agroindustriais do coco e do dendê (torta de coco e torta de dendê), formando assim 3 

tratamentos: (controle): pastagem + ração suplementar a base de milho; torta de coco: pastagem + 

ração suplementar a base de torta de coco; e torta de dendê: pastagem + ração suplementar a base 
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de torta de dendê. Foram analisados cinco ciclos de pastejo, nos quais foram detectadas 

diferenças entre os ciclos de pastejo no consumo de concentrado, com média de 4,74; 2,99; e 

4,24, respectivamente, nos tratamentos controle, coco e dendê. Apesar do fornecimento de 

concentrado ter sido ajustado para os pesos, em cada período, o consumo do tratamento controle 

foi o único crescente, enquanto no tratamento com torta de coco reduziu e o da torta de dendê 

manteve-se uniforme, a partir do terceiro ciclo. O ganho de peso médio diário dos animais foi de 

1,006, 0,974 e 1,033 kg, para cada tratamento, respectivamente, mostrando a viabilidade da 

substituição do suplemento tradicional, por suplementos utilizando como base torta de coco e 

torta de dendê. O tratamento com torta de coco teve o menor consumo, no entanto, o ganho de 

peso dos animais no tratamento com torta de coco, não variou estatisticamente dos demais, o que 

sugere que a quantidade ingerida foi suficiente para atender suas exigências nutricionais, fato que 

pode ter relação com a qualidade do subproduto. Os ganhos obtidos foram considerados elevados 

(1,0 kg.dia
-1

), quando comparados às médias observadas nos sistemas de criação da Amazônia, 

0,114 a 0,692 kg em pastagem nativa, 0,331 a 0,686 kg em pastagem cultivada, 0,730 a 0,830 kg 

em pastagem cultivada com suplementação de farelo de trigo e torta de dendê, e 0,814 kg em 

confinamento.  

 Dando continuidade no trabalho realizado por Oliveira (2011), Peixoto Joele et al. (2013) 

avaliaram a qualidade da carcaça dos bubalinos terminados nos 3 tratamentos e no sistema 

silvipastoril formado por capim mombaça (Panicum maximum cv. Mombaça) e no sistema 

tradicional, no qual os animais foram alimentados, exclusivamente, com pastagem de quicuio-da-

Amazônia (Brachiaria humidicola) em dois piquetes, e não foram detectadas diferenças 

significativas nas características quantitativas das carcaças, o que pode ser atribuído, ao peso de 

abate semelhante dos animais, já que esses parâmetros são altamente relacionados, quando o 

rendimento de carcaça não é afetado. 

Peixoto Joele et al. (2012) trabalhando com bubalinos, avaliaram a qualidade da carne de 

bubalinos terminado em um sistema silvipastoril suplementados com concentrados elaborados a 

partir de subprodutos agroindustriais na proporção de 1% do seu peso corporal do animal, em três 

tratamentos (milho, torta de coco e torta de dendê), e não encontraram diferenças significativas 

no rendimento carcaça para as diferentes dietas, isso pode ter ocorrido devido ao procedimento 

pré abate nos três grupos experimentais ter sido iguais, com o mesmo período de jejum. A maior 

porcentagem de gordura foi encontrada na carne dos animais alimentados com a torta de dendê (P 
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<0,05). Este resultado pode ser devido à composição química do subproduto. Os animais 

suplementados com milho e torta de coco apresentaram três mm de espessura da gordura de 

cobertura, que segundo Peixoto Joele (2012) é a menor espessura que evita o escurecimento da 

carne quando exposta a temperaturas frias, já os animais do grupo alimentado com torta de dendê 

apresentaram uma espessura da gordura de cobertura, significativamente diferente (P <0,05). 

Peixoto Joele et al. (2014), ainda com dados do experimento mencionado anteriormente, 

avaliaram a qualidade da carne e observaram que as amostras de carne do tratamento com torta 

de coco apresentaram maior perda de peso ao cozer (p <0,05). Os músculos dos animais do 

tratamento com milho tiveram uma menor percentagem de ácidos graxos saturados, quando em 

comparação com os demais tratamentos (p <0,05), Os ácidos graxos saturados palmítico (C16:0) 

e esteárico (C18:0) foram encontradas em maior concentração nas amostras de carnes de todos os 

tratamentos, com diferenças significativas entre eles, sendo que as amostras do tratamento com 

milho tiveram menor teor de ácido palmítico, quando comparado com as outras, fato desejável na 

carne. O ácido graxo poli-insaturado encontrado em maior concentração em todos os tratamentos 

foi o ácido linoleico, com maior porcentagem na carne do tratamento de torta de coco (p <0,05). 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As pesquisas têm mostrado que a torta de coco pode ser utilizada na alimentação de 

ruminantes, em substituição a ingredientes que são à base do concentrado como milho e soja que 

possuem alto valor no mercado, porém é necessário que o subproduto tenha boa procedência e 

que seja realizada a análise da composição química, visto que existe grande variação de acordo 

com o processo de extração. 

 A quantidade a ser ofertada ao animal depende da quantidade de extrato etéreo contido na 

torta de coco. 

 Novos estudos devem ser realizados sobre a utilização da torta de coco tendo em vista que 

ainda são poucos os trabalhos sobre o assunto principalmente no que respeito ao desempenho do 

animal. 
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