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RESUMO 

A cunicultura é a atividade de exploração comercial e racional de coelhos, sendo uma 

atividade estratégica dos pontos de vista econômico e ambiental. Para equilíbrio eficiente das 

rações é fundamental que se pesquise o valor nutricional dos alimentos. Esse trabalho 

objetivou a determinação do valor nutricional da casquinha de milho (pericarpo) para coelhos. 

Foi realizado experimento de digestibilidade utilizando-se 18 coelhos da raça nova Zelândia 

branca, distribuídos em uma dieta referência e outra dieta teste, onde o alimento substituiu 

20% da ração referencia. A partir dos coeficientes de digestibilidade, foram determinado os 

teores de energia digestível (ED) e proteína digestível (PD). Verificou-se que a casquinha 

apresenta 1832,9 kcal de ED/Kg e 2,32% de PD, sendo esses valores expressos em base seca.  

 

Palavras-chave: alimento alternativo; nutrição de coelhos; pericarpo de milho.  

 

ABSTRACT 

The rabbit production  is the activity of commercial and rational exploitation of this animal, 

being a strategic activity of the views point economic and environmental. To efficient balance 

the rations is essential to research of the nutritional value of feeds. This study aimed the 

determination of the nutritional value of corn cone (pericarp) for rabbits. A digestibility 

experiment was conducted using 18 rabbits new zealand white, divided into a reference diet 

and other test diet, where the feed test has included in 20% on the  reference diet. The levels of 

digestible energy (DE) and digestible protein (DP) were determined. It was verified that the 

cone has 1832.9 kcal DE/kg and 2.32% of PD, being these values expressed on a dry basis. 

 

Keywords: alternative feed, rabbit nutrition, nutritional value, and corn pericarp. 
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Introdução 

 A cunicultura é uma atividade estratégica, principalmente do ponto de vista da 

sustentabilidade ambiental. Atualmente essa atividade se encontra em franca expansão, 

principalmente no estado de São Paulo.  

 O feno de alfafa é a principal fonte de fibras para confecção das rações para coelhos. 

No Brasil, esse material alcança preços elevados, contribuindo para elevação dos custos da 

ração e inviabilização da atividade. O milho é o ingrediente de ração mais utilizado no Brasil, 

sendo atualmente consumido cerca de 40 milhões de toneladas desse ingrediente para 

fabricação das rações. Após pesagem e recepção, este milho recebe uma primeira limpeza 

havendo geração de um resíduo fibroso denominado de casquinha de milho. Este trabalho 

objetivou avaliar o valor nutritivo da casquinha de milho para coelhos em crescimento, 

verificando seus valores de energia digestível e proteína digestível.  

 

Material e Métodos 

 O experimento foi conduzido no galpão experimental de cunicultura do IFMG Bambuí, 

no período de outubro a novembro de 2011. Foram utilizados 18 coelhos da raça Nova 

Zelândia Branca, com 59 dias de idade, alojados individualmente em gaiolas, providas de 

bebedouro automático, comedouro semi-automático, e redes adaptadas para a coleta das fezes.  

A ração experimental, formulada com base nas exigências propostas por De Blas e 

Mateos (2010), foi confeccionada na fazenda experimental professor Hélio Barbosa da Escola 

de Veterinária – UFMG. Foi elaborada também uma ração teste, na qual a casquinha de milho 

substituiu em 20% a ração-referência. A composição da ração referência se encontra na tabela 

01.  

O experimento teve a duração de 11 dias, sendo sete para adaptação às rações 

experimentais e gaiolas e quatro dias para coleta de fezes. As fezes de cada animal foram 

coletadas na totalidade, sendo identificadas e armazenadas a -18°C, para posterior análise.  

Foram realizadas as análises de proteína bruta (PB), fibra em detergente ácido (FDA), matéria 

seca (MS) e energia bruta.  
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Os coeficientes de digestibilidade aparente da proteína bruta e energia bruta das rações 

foram obtidos utilizando-se a fórmula: 

Digestibilidade nutriente (%) = Nutriente ingerido (g) – Nutriente nas fezes (g) X 100                                                                                                                                       

Nutriente ingerido (g) 

Para cálculo da energia digestível (ED) e proteína digestível (PD), da casquinha de 

milho, foi utilizada a equação proposta por Matterson et al. (1965).  Foram determinados 

também o consumo de ração e excreção de fezes, sendo realizada análise de variância e 

comparação das médias pelo teste SNK ao nível de 5% de probabilidade.    

      Tabela 1 - Composição percentual e nutricional da ração referência. 

Ingredientes  Inclusão (%) 

Feno de alfafa 36,80  

Farelo de Trigo 25,02  
Milho desintegrado com palha e sabugo 20,02  

Farelo de Soja 6,25  

Milho 5,63 

Bentonita 1,87  

Melaço de cana 1,00  

Óleo de Soja 1,00  

Calcário 0,82  

Fosfato Bicálcio 0,69  

Premix 0,50  

Sal 0,50  

DL metionina 0,001  

Matéria natural  

Energia digestível (kcal/kg) 2550,00 
Proteína  bruta (%) 15,00 

Cálcio (%) 1,20 

Fósforo (%) 0,40 

Lisina (%) 0,80  

Metionina + cistina (%) 0,50 

Fibra em detergente ácido (%) 16,00 

 

Resultados e Discussão 

 A análise da casquinha de milho revelou 90,36% de MS, 7,39% de PB, 25,61% de 

FDA e 3261,31 kcal de Energia Bruta/kg. A inclusão deste ingrediente, na dieta-teste, 

proporcionou elevação na quantidade de fezes excretadas (Tabela 2). Em relação ao consumo 

de ração, não houve efeito da substituição do feno de alfafa pela casquinha sobre esse 

parâmetro (P<0,05).     
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Tabela 02 - Consumo e excreção de coelhos conforme a dieta utilizada no experimento de 

digestibilidade. 

 

 

 

Médias seguidas de letras diferentes na mesma linha diferem entre si pelo teste SNK (p<0,05). 

 

  Após aplicação da equação de Matterson et al. (1965), verificou-se que a casquinha de 

milho apresentou 1832,9 kcal de ED/Kg e 2,32% de PD, sendo esses valores expressos em 

base seca. Em se tratando de um ingrediente fibroso, a casquinha de milho apresentou valor 

considerável de energia digestível, sendo próximo ao feno de alfafa, quando comparado aos 

valores propostos em Machado et al. (2011). Já o valor de proteína digestível encontrado foi 

baixo, resultante da baixa digestibilidade da proteína bruta neste alimento.  

 

Conclusões 

 A casquinha de milho apresenta 1832,9 kcal ED/kg MS e 2,32% de PD para coelhos 

em crescimento.  
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 Referência Teste CV (%) 

Consumo Diário 135,94 a 138,29 a 9,91 

Excreção de fezes 90,33 a 111,50 b 15,84 


